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EDITORIAL
Imperia: vroeger en nu

Al duizenden jaren geleden is er invulling gegeven aan het begrip ‘imperium’. 
Het was een term die in het oude Rome gebruikt werd om (politieke of mili-
taire) macht aan te duiden. Een imperium werd vanuit één punt gereguleerd, 
de hoogste republikeinse ambtenaren kregen het militaire opperbevel toege-
wezen. Het begrip heeft in de loop der jaren een enorme ontwikkeling gekend 
en kan wellicht ook toegepast worden in het digitale tijdperk. In het digitale 
tijdperk werd het internet gezien als een medium dat de wereld zou verande-
ren. Vanaf het begin werd er veel verwachting gelegd in dit ‘nieuwe’ medium. 
“Created as a medium for freedom, in the first years of its worldwide existence 
the Internet seemed to foreshadow a new age of liberty” (Castells, 2001: 168). 
Toch blijkt er nog steeds sprake van imperia op verschillende niveaus. Binnen 
dit journal staan deze imperia centraal en wordt bevraagd op welke manier 
macht tot uiting komt. Volgens Manuel Castells is er bij sprake van macht 
ook ‘counterpower’ (vertaald als tegenmacht) aanwezig. Tegenmacht is een 
natuurlijke wet, die tot uiting komt in alle vormen van de samenleving. “All 
systems reflect power relations, as well as the limits to these power relations 
as negotiated by a historical process of domination and counter-domination” 
(2007:239). De vorming van een politiek statement komt vooral tot uiting in de 
artikelen van Annouck Welhuis en Marielle Aarts.

Binnen dit journal worden imperia op verschillende niveaus beschreven. Ten 
eerste de organisatiestructuur van het internet, waarbij DNS en root servers 
een centrale rol spelen. Vervolgens Google, die als grootste zoekmachine van 
het internet een toegangspoort vormt voor het vinden van informatie. Daarna 
Facebook, een belangrijk imperium op het gebied van sociale netwerken, en 
hun businessmodel dat gebaseerd is op persoonlijke profielen en verbanden. 
Aansluitend wordt de centrale rol van propriëtaire software geanalyseerd aan 
de hand van de competitie tussen Microsoft en Linux. Ten slotte staan de 
hackers centraal die een politiek statement maken tegen de controle van de 
overheid.  

Van Staalduinen beschrijft in haar artikel ‘De toegangspoort tot het inter-
net’ de organisatiestructuur van het internet. Hierbij is van belang dat er een 
verschuiving plaatsvindt van gecentraliseerde naar gedistribueerde netwerken 
zoals beschreven door Alexander Galloway. Belangrijke kernbegrippen die 
binnen dit artikel centraal staan zijn internetbeheer, regulatie, voortvloeiende 
belangen, netneutraliteit en internet governance. 
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Nijburg betoogt in haar artikel ‘De kracht van het algoritme’ dat Google zich 
succesvol weet te maken door het integreren van peer production en impli-
ciete participatie. In het artikel wordt geanalyseerd op welke wijze statistische 
macht zich organiseert in een businessmodel. Daarnaast wordt beschreven op 
welke manier power laws zichtbaar worden binnen Google. 

In het artikel ‘Take it Or Leave it’ van Dikland staat het imperium van Facebook 
centraal. Er wordt beschreven hoe waardevol profielinformatie van gebrui-
kers is voor het businessmodel van de grootmacht en welke mogelijkheden zij 
hiermee in handen heeft. Er wordt betoogd dat deelname door gebruikers het 
waardevolste bezit van Facebook is.  

Welhuis analyseert in haar artikel ‘Open Your Eyes!’ de competitie tussen open 
en propriëtaire software. Zij beschrijft dit vanuit de positie van Microsoft en 
Linux. Voor Microsoft vormt Linux een economische bedreiging, vanwege het 
aanbieden van open source software. Er wordt beschreven dat free software, 
open source software en propriëtaire software als een ‘issuenetwerk’ kunnen 
worden beschouwd. 

In het artikel ‘27C3: Zij die in vrede komen’ van Aarts staan de hackers cen-
traal, een woord dat vele connotaties kent en waar misvattingen over bestaan. 
De hackers worden bevraagd als zijnde een community of netwerk en gesitu-
eerd naast datgene waar zij zich tegen afzetten: de controle door de overheid. 
Het artikel zoomt in op The European Hacker Conference georganiseerd door de 
27e Chaos Communication Congress (27C3).

De artikelen in dit journal beschrijven kritisch hoe macht tot uiting komt bin-
nen imperia in het digitale tijdperk. Vanuit verschillende standpunten wordt 
betoogd hoe imperia een machtige positie verwerven en ernaar streven om 
deze positie te behouden. 
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ABSTRACT
Het netwerk waarop het internet is gebouwd is complex en 
onderhevig aan verandering. In dit artikel wordt getracht een 
overzicht te geven van de werking van root servers en het 
domain name systeem. Er wordt gekeken naar de hiërarchie, 
structuur en regulering van het netwerk internet. Al lezende 
over dit netwerk wordt duidelijk dat het internet kwetsbaar 
genoemd kan worden. Er wordt er antwoord gegeven op de 
vraag of het internet als een gecentraliseerd, gedecentraliseerd 
of gedistribueerd netwerk gezien kan worden. Aan de 
hand van theorieën en concepten van Barabási, Mueller en 
Galloway over verschillende vormen van netwerken wordt 
beschreven hoe het internet als netwerk kan worden gezien. 
Er wordt gebruik gemaakt van twee cases, Peter Sunde van 
The Pirate Bay die een eigen DNS systeem wil ontwikkelen 
en het afsluiten van het internet in Egypte worden om de 
inmenging van overheden met betrekking tot het internet 
in kaart te brengen. De inmenging van juridische aspecten 
van het DNS systeem zoals wetgeving omtrent eigendom 
en merkenrecht wordt belicht door de organisatie ICANN te 
bestuderen. Hieruit wordt duidelijk dat inmenging van de 
overheid middels wetgeving, het gebruik en de regulering 
van internet met elkaar in strijd en in elkaar verweven zijn.

KERNWOORDEN
  Domain Name System 
Routing  
Network Politics 
Hiërarchie
Root server
Hubs and nodes

ICANN  
Gecentraliseerd  
Mueller  
Galloway 
Regulering
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 Door Gerrie van Staalduinen

Op 28 november 2010 twitterde een van de oprichters van de torrentsite The 
Pirate Bay Peter Sunde,het volgende: “Hello all #isp of the world. We’re going 
to add a new competing root�server since we’re tired of #ICANN. Please con�
tact me to help” (Sunde, via Twitter als brokep, 2010). Het idee is om een ander 
DNS�systeem in het leven roepen als alternatief voor de Internet Corporation 
for Assigned Names and Numbers (ICANN). Peter Sunde vindt de huidige in�
vloed van de Verenigde Staten te groot. Dit plan is ontstaan naar aanleiding van 
het overnemen van ongeveer 80 domeinnamen door de Amerikaanse overheid 
die te maken hebben met downloadactiviteiten. Hieruit blijkt volgens Sunde dat 
de macht die de Amerikaanse regering heeft over de ICANN. Deze organisatie 
wijst onder andere domeinnamen toe en distribueert ip�nummers. Sunde noemt 
het nieuwe DNS�syteem P2P�DNS en begon een Wiki om mensen en ideeën te 
werven rond dit nieuwe DNS�systeem (Dot�P2P, 2010). Het belangrijkste verschil 
tussen de reguliere DNS�systeem en de P2P�DNS�systeem is dat er geen gebruik 
wordt gemaakt van root�servers en dat zij daardoor zal opereren als een gedis�
tribueerde service.

Zolang het domain name system gecentraliseerd is, bestaat er altijd de mogelijk�
heid dat een overheid druk kan uitoefenen. Als er volgens Sunde een nieuwe, 
alternatieve root wordt gecreëerd, op basis van p2p�technologie, wordt het over�
heden moeilijk gemaakt om controle uit te oefenen. In het boek Ruling the Root: 
Internet governance and the taming of cyberspace (2002) stelt Multon L. Mueller, 
professor aan de Syracusse University en director van het Convergence Center: 

The Internet’s growth created a need for a new kind of social contract. Its crucial cen�
tral coordinating functions needed governing arrangements that were both technically 
robust and capable of winning the support and cooperation of global, diverse, con�
stantly expanding and often confl icting groups of interested parties (Mueller, 2002: 5).

Een vraag die op basis van deze constatering kan worden gesteld: Of het inter�
net, op basis van dns en root server een gecentraliseerd, gedecentraliseerd of 
gedistribueerd netwerk is? Van belang binnen dit debat is  de verschuiving van 
gecentraliseerde naar gedistribueerde netwerken zoals beschreven door �allo�
way. De organisatiestructuur van internetbeheer is de basis van wetenschappelij�
ke en populaire debatten over regulatie, voortvloeiende belangen, netneutraliteit 
en controle en zal in dit artikel centraal staan. Het internet heeft immers een 
grote invloed op de beheersing en manipulatie van informatiestromen. 

DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT DE TOEGANGSPOORT 
TOT HET INTERNETTOT HET INTERNETTOT HET INTERNETTOT HET INTERNETTOT HET INTERNETTOT HET INTERNETTOT HET INTERNETTOT HET INTERNETTOT HET INTERNETTOT HET INTERNETTOT HET INTERNETTOT HET INTERNETTOT HET INTERNETTOT HET INTERNETTOT HET INTERNETTOT HET INTERNETTOT HET INTERNETTOT HET INTERNETTOT HET INTERNETTOT HET INTERNETTOT HET INTERNETTOT HET INTERNETTOT HET INTERNETTOT HET INTERNETTOT HET INTERNETTOT HET INTERNETTOT HET INTERNETTOT HET INTERNETTOT HET INTERNETTOT HET INTERNETTOT HET INTERNETTOT HET INTERNETTOT HET INTERNETTOT HET INTERNETTOT HET INTERNETTOT HET INTERNETTOT HET INTERNETTOT HET INTERNETTOT HET INTERNETTOT HET INTERNETTOT HET INTERNETTOT HET INTERNETTOT HET INTERNETTOT HET INTERNETTOT HET INTERNETTOT HET INTERNETTOT HET INTERNETTOT HET INTERNETTOT HET INTERNETTOT HET INTERNETTOT HET INTERNETTOT HET INTERNET
DE ARCHITECTUUR VAN HET INTERNET EN DE 
ROL DIE BELANGENORGANISATIES SPELEN BIJ 
HET FUNCTIONEREN VAN HET INTERNET.

9



JOURNAL OF NETWORK THEORY JOURNAL OF NETWORK THEORY

Structuur en hiërarchie van root servers en het domain name system

“Understanding the Internet’s topology will help us protect it” 
(Barabási 2002: 155).

Het DNS Systeem is een systeem dat bestaat uit verschillende computers en da�
tabases die ervoor zorgen dat alle computers in een bepaald gebied worden ge�
registreerd. Bovendien vertaalt dit systeem de symbolische adressen van hosts 
in IP�adressen, wat het gebruikersgemak vergroot. Eigenlijk bestaan adressen 
op Internet uit lange rijen nummers. Een DNS�server zet deze adressen om in 
‘woordelijke’ adressen zoals http://www.uu.nl. Op die manier is een adres na�
melijk veel makkelijker te onthouden. Domeinnamen zijn gekoppeld aan IP�
nummers. Eigenlijk is een IP�nummer de echte naam van een website, maar ze 
zijn erg lang en in de praktijk moeilijk te onthouden. Tiziana Terranova, ver�
bonden aan de East London Univercity en gespecialiseerd in media en cul�
tuur studies, vergelijkt de werking van een DNS systeem in haar boek Network 
Culture Politics for the Information Age met een stad, welke wordt gestruc�
tureerd door adressen en wijken: “If we compare the Internet to a global city, 
with its addresses and neighbourhoods, its overall layout as expressed by the 
DNS database structure is hypermodernist” (Terranova, 2004: 44). Het DNS�
protocol verdeelt het internet als virtuele ruimte door middel van een be�
perkt aantal top�level domeinen, zoals .com, .nl en .eu. De wijze waarop een DNS 
server functioneert, kan worden weergegeven aan de hand van een hiërarchische 
structuur (zie fi guur 1). Het begin van de hiërarchie beslaat de wortel (root) en 
begint met NULL (.). Elk knooppunt van het netwerk vertegenwoordigt de gehele 
database van een domein van het DNS. Vervolgens kan een domein weer onder�
verdeeld worden in subdomeinen. 

Figuur 1 – Visualisatie van het Domain Name System.
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Het DNS is het adresboek van het internet, dat namen van sites koppelt aan 
de eigenlijke ip�adressen. Tegelijkertijd is dit echter een abstracte en homoge�
ne ruimte dat nog geen fysieke relatie heeft tot een locatie. Om deze abstrac�
te ruimte te verbinden aan de fysieke wereld, is er een verzameling machines 
nodig, de root servers. Er zijn in totaal dertien rootservers die deze kritieke taak 
hebben om dit proces in goede banen te leiden (zie fi guur 2). Het relatief lage 
aantal van dertien stuks is volgens Mueller te wijten aan beperkingen in het 
DNS en in bepaalde protocollen (2002: 48). De beperking van dertien adres�
sen komt voort uit de maximale grootte van een UDP (User Diagram Protocol) 
en het DNS pakket welke 512 bytes beslaat. �rotere pakketten zijn mogelijk met 
TCP (Transmission Control Protocol), maar dat kost veel resources en is daarom 
lastig haalbaar. Root servers worden beheerd door twaalf organisaties die ´root 
server operators´ worden genoemd. 

Figuur 2 – Locatie van de dertien root servers en root server operators

De letters A tot en met M vertegenwoordigen de dertien numerieke IPv4�adres�
senwaar de dienst wordt verricht. Elke operator is verantwoordelijk voor het 
verstrekken van betrouwbare DNS�service op het internet. De root name ser�
vers zijn gelegen op meer dan 130 locaties in 53 landen (zie fi guur 3).

11
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Figuur 3 – Afbeelding van de root name servers machines, op 130 locaties, 

in 53 landen (ICANN, 2011)

De root name server operators zijn niet bepalend voor de exploitatie van de 
inhoud van de root zone file. Het bestand wordt uitgegeven door de IANA (In-
ternet Assigned Numbers Authority). De root name server operators publiceren 
het bestand zoals het ontvangen is van de IANA. Er loopt geen internet verkeer 
via de root name servers. Ze hebben niets te maken met routing (verschil root/
routing). Name servers geven alleen antwoord op query’s uit andere delen van 
het DNS. De root name servers kunnen niet alle informatie bewaren in de DNS. 
Het opslaan van alle in formatie op één plaats is onhaalbaar in verband met de 
enorme hoeveelheid data die zij per dag te verwerken hebben. Hierdoor kan een 
DNS als gedistribueerde database aangemerkt worden. 

Tegelijkertijd is dit echter een abstracte 
en homogene ruimte dat nog geen 
fysieke relatie heeft tot een locatie

De rootserver en het DNS zorgen er samen voor dat een persoon op de juiste 
pagina terechtkomt, dat een bepaalde hiërarchie en controle insinueert. Terrano�Terrano�
va beschrijft het DNS systeem eveneens als een gecentraliseerde structuur:  “to 
the relatively centralized structure of the naming system corresponds a central�
ized governing body – a kind of global regulatory board” (2004: 45). De basis 
waarop de informatiestroming van het internet functioneert is te bekritiseren. 
Aan de ene kant TCP/IP protocollen die zorgen voor de distributie van controle 
naar autonome locaties. Aan de andere kant het Domain Name System (DNS) dat 
controle uitoefent door in deze distributie een hiërarchie aan te brengen. �al��al�
loway beschrijft dit aspect in zijn boek Protocol (2004) “one machine radically 
distributes control into autonomous locales, the other machine focuses control 
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into rigidly defined hierarchies” (2004: 8). De root is de top van de DNS hiërar�
chie, de gecentraliseerde controle in deze hiërarchie maakt dat er geen sprake 
kan zijn van een gedistribueerd netwerk. Mueller spreekt van een ‘voluntaris�
tisch netwerk’, wat een netwerk impliceert dat zichzelf kan verdedigen tegen in�
vloeden van buitenaf (2002: 322). Voordat de regulatie van een netwerk wordt 
besproken, wordt er in dit artikel gekeken naar de verschillende visies op het 
internetbeheer, de root servers en het DNS systeem. Er kan gesteld worden dat 
verschillende wetenschappers zoals Mueller en Terranova spreken van een ge�
centraliseerde structuur. Wat is precies het probleem van een gecentraliseerde 
structuur en welke alternatieven worden er geboden?

Internet als netwerk
Zoals eerder duidelijk is geworden in dit artikel bestaat het internetbeheer uit 
servers en organisaties die de infrastructuur van het internet ontwikkelen, re�
guleren en beheren. Er zijn verschillende manieren waarop een netwerk kan 
worden benaderd. Om de hiërarchie van een netwerk in kaart te kunnen bren�
gen wordt er eerst gekeken naar welke vormen van netwerken er te onderschei�
den zijn. Er zijn verscheidene netwerkstructuren te onderscheiden allen met een 
eigen zwakte en sterkte. De drie vormen die in dit artikel centraal staan zijn: 
gecentraliseerde, gedecentraliseerde en gedistribueerde netwerken. De verdeling 
van netwerken in deze drie categorieën is ontwikkeld door Alexander �alloway, 
professor aan het departement voor cultuur en communicatie aan de New York 
University en schrijver van het boek Protocol: How Control Exists After Decen-
tralization (2004). �ecentraliseerde netwerken zijn de meest hiërarchische vorm 
van netwerken. Vanuit één ‘hub’ is er contact met andere hubs, dat een duide�
lijke hiërarchie in een netwerk geeft. Zo stelt Alexander �alloway in zijn : “Cen�Zo stelt Alexander �alloway in zijn : “Cen�
tralized networks are hierarchical. They oparate with a single authoritive hub” 
(�alloway 2004: 30). De centrale hub is het belangrijkste deel in het netwerk 
wat het een kwetsbaar netwerk maakt. �edecentraliseerde netwerken bestaan 
uit meerdere, centrale hubs waar verschillende eindpunten uit voortvloeien. De 
eindpunten zijn afhankelijk van centrale hubs waardoor er sprake is van een 
zekere mate van kwetsbaarheid. Volgens �alloway zijn gedecentraliseerde net�
werken de meest voorkomende netwerken in het tijdperk waarin wij nu leven 
(�alloway, 2004: 31). �edistribueerde netwerken zijn flexibel, zonder bepaalde 
machtspunten. Het bestaat uit hubs die verbonden zijn met elkaar. Er is geen hi�
erarchie, waardoor er geen begin of eind is. De hubs waaruit het netwerk bestaat 
zijn allen even belangrijk, waardoor het netwerk als robuust kan worden om�
schreven. Het gedistribueerde netwerk is het soort netwerk waarin �alloway het 
meest in is geïnteresseerd (2004: 32). Het is een verschuiving, weg van het ge�
centraliseerde netwerk, naar een autonoom netwerk. 

�alloway omschrijft het internet als een gedistribueerd netwerk. Binnen een ge�
distribueerd netwerk is geen centrale hub of node en bestaat het netwerk uit 
‘intelligente’ nodes. Alle hubs en nodess kunnen met elkaar communiceren waar�
door er geen sprake is van een hiërarchie (2004: 4). Hiertegenover worden de 
‘oude’ media als gedecentraliseerd netwerk geplaatst, welke als stugger en meer 
hiërarchisch gezien kunnen worden. Vanuit netwerktheorie wordt hier kritisch 
naar gekeken en men kan zich afvragen in hoeverre er nieuwe vormen van hi�
erarchie ontstaan binnen de gedistribueerde netwerken (zoals het internet). 

13
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Wanneer er wordt gekeken naar de reden van Peter Sunde om een eigen DNS 
Systeem te ontwikkelen, kan er gesteld worden dat Peter Sunde het huidige in�
ternet in zekere mate als een gecentraliseerd netwerk omschrijft. Het benadrukt 
de aanwezig van een probleem met de kwetsbaarheid van een gecentraliseerd 
netwerk. 

Er kan gesteld worden dat Barabási in feite een 
combinatie van netwerken voorstelt in zijn 

model ‘Scale�free Network’, het gedecentraliseerde 
en gedistribueerde netwerk.

Albert�Lászl Barabási is professor aan de Universiteit van Notre Dame en doet 
onderzoek naar complexe netwerken. Hij beschrijft het gecentraliseerde netwerk, 
zoals het DNS systeem, als kwetsbaar en problematisch: “the centralized network 
is obviously vulnerable as destruction of a single central node destroys commu�
nication between the end stations” (Barabási 2002: 144).Volgens Barabási is het 
internet kwetsbaar en te beïnvloeden als een aantal hubs worden uitgeschakeld. 
Het is van belang dat deze hubs extra worden beschermd. Barabási geeft als al�Barabási geeft als al�
ternatief het Scale-free network. “In the past, for example, researchers mod�
eled the Internet as a random network to test how a new routing protocol might 
affect system congestion. But we now know that the Internet is a scale�free 
system with behavior that is dramatically different from a random network’s” 
(Barabási 2003: 69). Een essentieel onderdeel van een scale-free network is een 
hub, naast de hubs bestaat het netwerk ook uit nodes. Een hub heeft meer con�
tacten/links dan een node, zie figuur 4.

Figuur 4 – Voorbeeld van een Random network en een Scale free network. 

De rode punten vormen hubs in het Scale�free network (Barabási, 2003:62�63).

Er kan gesteld worden dat Barabási in feite een combinatie van netwerken 
voorstelt in zijn model ‘Scale�free Network’, het gedecentraliseerde en ge�
distribueerde netwerk. Sommige nodes hebben een groot aantal verbindingen 
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met andere knooppunten, terwijl de meeste nodes slechts een handvol verbindin�
gen hebben. De populaire knooppunten, hubs, hebben een enorm aantal verbin�
dingen, waardoor het lijkt alsof het netwerk geen schaal heeft: “They are, for 
instance, robust against accidental failures but vulnerable to coordinated at�
tacks” (Barabási, 2003: 62). Het verkrijgen van inzicht in de kenmerken van een 
netwerk en netwerktoepassingen, kan leiden tot nieuwe ontwikkelingen en ver�
beteringen zoals effectieve strategieën voor het voorkomen van computervirus�
sen die een verlammende werking kan hebben op netwerken zoals het internet. 

Internetbeheer en regulering
De verantwoordelijkheid voor de internetdomeinnamen, lag in eerste instan�
tie bij het Amerikaanse congres. In 1992 ging de U.S. National  Science Foun-
dation een samenwerking aan met Network Solutions Inc voor de organisatie 
en het beheer van domeinnamen (Wilson, 2000: 61). Mueller stelt in zijn boek 
Ruling the Root dat de Amerikaanse controle over het internet kon rekenen op 
toenemend buitenlands protest. Het feit dat een Amerikaans bedrijf miljoenen 
verdiende met het monopolie op domeinnaam registratie is volgens Mueller de 
reden van protest (Mueller, 2002: 2). Mueller beschrijft dat in 1998 het Ameri�
kaanse congres, onder het bewind van president Clinton, het besluit nam om het 
DNS systeem te privatiseren en het toezicht op het internet te internationalise�
ren. Bij het uitvoeren van deze overgang, ontwikkelde het Amerikaans congres 
het concept industry self-regulation (Mueller, 1999: 498). Het aspect zelfregule�
ring betekent dat het Amerikaans congres zich niet zou mengen in de totstand�
koming van een nieuwe organisatie of iets te maken hebben met bevoegdheden 
of de structuur. Door de internationale internetgemeenschap is een organisa�
tie ontwikkeld om het beheer van het DNS systeem en IP�adressen op zich te 
nemen. Dit leidde tot het ontstaan van de Internet Coroporation for Assigned 
Names and Numbers (ICANN). 

Het idee van zelfregulering door een onafhankelijke organisatie is volgens Mu�
eller een lachertje (1999: 498). Een jaar na het ontstaan van ICANN bleek dat de 
belangrijkste beslissingen voorts gemaakt werden door het Amerikaans congres. 
Dit heeft te maken met politieke controverse rondom wetgeving en juridische 
aspecten van het internet zoals eigendomsrechten in domeinnamen, IP�adres�
sen, en handelsmerken. Daarnaast is de definiëring en handhaving van indivi�
duele rechten (op het internet) geassocieerd met formeel recht en wetgeving. De 
organisatiestructuur van de ICANN blijkt ingewikkeld, maar ook over het ka�
rakter van de domeinnamen bestaat onduidelijkheid. Er gaan achter de letter en 
cijfer combinaties economische en politieke belangen schuil: “[de] hoeveel legale 
winst er uit een pornografische domeinnaam te halen valt, blijkt uit het feit dat 
de domeinen porn.com en sex.com zijn doorverkocht voor negen respectieve�
lijk twaalf miljoen dollar” stelt Aart Brouwer in zijn artikel ‘De bovenbazen van 
het net’ in de �roene Amsterdammer (2007).  Met deze uitspraak snijdt Brou�
wer een interessant onderwerp aan op het gebied van domeinnaam registratie 
zoals handhaving van eigendomsrechten op namen. “Linking trademark protec�“Linking trademark protec�
tion to DNS administration completely politicized the process of domain name 
assignment” (Mueller, 1999: 519). De registratie en het beheer van domeinna�
men wordt hierdoor een mechanisme voor de handhaving van eigendomsrechten 
op namen. ICANN kan hierdoor als verlengstuk van het Amerikaanse congres 
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gezien worden, als handhaver van merkenbescherming. Kwesties zoals merken�
bescherming zijn niet direct gerelateerd aan de technische coördinatie van het 
internet, waardoor gesteld kan worden dat door regelgeving ICANN haar doel als 
onafhankelijke organisatie voorbij schiet: economische regulering in plaats van 
technische coördinatie.  Kortom, het ‘zelf�regulerende regime’ ICANN is in feite 
veel meer gecentraliseerd dan dat tijdens de oprichting ervan de bedoeling was. 
“Whether deceptively or naively, official US policy characterized the creation of 
ICANN as a private�sector driven process that did not affect basic political and 
legal rights” (Mueller, 1999: 520). Laten we de vraag of dit goed of slecht is re�Laten we de vraag of dit goed of slecht is re�
lativeren. Het is belangrijker om de gedachten over de aard van deze kwestie te 
ontwikkelen. Het valt niet te begrijpen wat er gebeurt rond het uitgeven van do�
meinnamen als we proberen dit probleem te vatten in een dichotomie van ‘meer 
overheid’ of ‘minder overheid’. 

De harde werkelijkheid
Op donderdag 27 januari 2011 besluit de Egyptische overheid om het internet af 
te sluiten in verband met de protesten jegens Hosni Mubarak door de bevolking, 
die het die het aftreden van de president eisen. Er kan gesteld worden dat dit een 
verbazingwekkend besluit is geweest omdat er in Egypte sprake is van een sterke 
internet�economie en vanwege de verbinding met de rest van de wereld. De 
vraag is hoe een overheid dit besluit heeft kunnen uitvoeren. 

Een incident zoals in Egypte laat echter 
zien dat het niet onmogelijk is en dat 
het in sommige landen eenvoudig is 

om de toegang tot het internet af te sluiten

Zoals bekend is, zijn er tal van overheden die een beperking plaatsen op de mo�
gelijkheden van het internet. Zo is in Nederland bijvoorbeeld het domeinnaam 
‘Mein Kampf’ geregistreerd door de Nederlandse overheid met als doel deze 
pagina vrij te houden van content. Maar er zijn slechts een paar voorbeelden 
van regimes die het internet volledig afsluiten van communicatie, zoals de mili�
taire leiders van Birma bijvoorbeeld deden tijdens de protesten van 2007. In het 
artikel ‘The EU Data Retention Directive in an Era of Internet Surveillance’, ge�
publiceerd in boek Access Controlled: The Shaping of Power, Rights, and Rule 
in Cyberspace (2010) beschrijven Hal Roberts en John Palfrey hoe het mogelijk 
is voor een regering om het internet (bijna) volledig af te sluiten voor burgers. 
Ambtenaren kunnen de routers die het rechtstreekse verkeer over de grens rege�
len hermetisch afsluiten. Daarnaast kunnen individuele Internet Service Provi�
ders worden gedwongen om de internettoegang voor gebruikers uit te schakelen 
(2010: 40). Volgens de Egyptische wetgeving hebben de autoriteiten het recht 
om een dergelijke beslissing te nemen. Het moge duidelijk zijn dat de uitein�
delijke toegang van het internet geregeld kan worden op locaal niveau door 
bijvoorbeeld de regering. Rik Ferguson van Trend Micro, ontwikkelaar van be�
veiligingssoftware, beschrijft dat er door de Egyptische overheid op twee ni�
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veaus maatregelen zijn genomen, eerst op de DNS�niveau, zodat elke poging om 
een webpagina te vinden via bijvoorbeeld een zoekmachine zal falen. Maar ook, 
voor het geval je probeert om direct naar een pagina te surfen, worden de op�
dracht met behulp van de Border �ateway Protocol (B�P) geblokkeerd (Fergu�
son, 2011). B�P is het belangrijkste routing protocol van het internet. In wezen 
is er sprake van een systeem dat niet meer weet waar alles is. Buitenstaanders 
kunnen Egyptische websites niet bereiken en Egyptische burgers kunnen niets 
met internet. Ferguson stelt dat de methoden die worden gebruikt door de Egyp�
tische regering bewijzen hoe broos digitale communicatie eigenlijk is. In wester�
se democratieën, zoals in Nederland, is het afsluiten van internet moeilijker door 
de vele providers, maar ook door communicatiewetgeving waaraan een regering 
zich te houden heeft. Daarnaast kent Egypte een meer gecentraliseerde vorm van 
macht, waar dat in Nederland meer gedecentraliseerd is. Een incident zoals in 
Egypte laat echter zien dat het niet onmogelijk is en dat het in sommige landen 
eenvoudig is om de toegang tot het internet af te sluiten. 

Reflectie op de toegangspoort naar het internet
De huidige hiërarchische, gecentraliseerde vorm van root servers en het DNS sy�
steem maakt dat er sprake is van een kwetsbaar netwerk. Dit standpunt wordt 
door verschillende wetenschappers bevestigd. Een alternatief wordt aangedra�
gen in de vorm van een combinatie tussen een gedecentraliseerd netwerk en een 
gedistribueerd netwerk, waarin hubs en nodess altijd met elkaar kunnen blijven 
communiceren, ook als een deel van het netwerk fysiek wordt uitgeschakeld. 
Door deze aspecten te bestuderen is het mogelijk geweest om een betere kijk op 
een de organiserende principes achter deze schijnbaar onbegrijpelijke systemen 
te krijgen. De opgedane kennis heeft geleid tot de heroverweging van de vele 
uitgangspunten die het internet als netwerk kent.   

Rondom het huidige beleid betreffende het DNS systeem is een tweedracht 
tussen de centrale controle van reguleringsorganen en de connectie met econo�
mische vraagstukken zoals merknamen. De rol van ICANN is bestudeerd en be�
kritiseerd met betrekking tot inmenging van het Amerikaanse congres. Door de 
relatie met wetgeving rondom eigendom en merknamen kan er niet anders ge�
concludeerd worden dat politieke inmenging genoodzaakt is. De mate waarin 
politieke inmenging gewenst is, blijft een veelbesproken vraagstuk waarop in dit 
artikel geen antwoord wordt gegeven. 

Om terug te komen op het voorstel van Sunde om zelf een DNS systeem te ont�
wikkelen wil ik reflecteren of dit DNS systeem zal werken. Sunde stelt in zijn 
twitter bericht voor om zelf een DNS systeem te ontwikkelen, vrij van inmengen 
door de Amerikaanse overheid. Met in acht neming van de constatering gemaakt 
door Mueller, dat er sprake is van inmenging door de Amerikaanse overheid 
binnen ICANN, is het voorstel van Sunde gegrond. Echter blijft het probleem 
rond juridische aspecten zoals eigendom en merkenrecht bestaan. Ik vraag mij af 
hoe Sunde rond deze aspecten kan werken aan een eigen DNS systeem, gegeven 
het feit dat The Piratebay zich naar deze wetgeving moet schikken. De gebruikte 
cases rond The Piratebay en het afsluiten van internet in Egypte geeft aan hoe 
inmenging van de overheid middels wetgeving, het gebruik en de regulering van 
internet met elkaar in strijd en in elkaar verweven zijn. 
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Domeinnamen en conflicterende belangen 

Ondernemingen kunnen vanaf 1 augustus 2011 een 
eigen TLD (Top Level Domain) aanvragen bericht 
De Tijd, financieel economisch dagblad uit België. 
Bekende voorbeelden zijn .nl voor Nederland 
of andere extensies zoals .com en .org. Steden, 
ondernemingen, sectoren, en regionale of cultu-
rele gemeenschappen kunnen binnenkort een TLD 
kunnen aanvragen. Denk hierbij aan domeinen zoals 
.hotel, .amsterdam en .bank. De prijs voor een eigen 
extensie is niet mis. ‘Je mag rekenen op 185.000 
dollar voor het indienen van de aanvraag alleen,’ 
stelt advocaat Flip Petillion in het Belgische dagblad. 
Vanuit marketingoogpunt is dat misschien het over-
wegen waard in verband met naamsbekendheid en 
klantenbinding. Een vraag die naar aanleiding van 
dit bericht gesteld kan worden: welk instituut beslist 
aan welke onderneming de TLD wordt toebedeeld?

Op het internet kan volgens Milton L. Mueller 
waarde gecreëerd worden middels domeinnamen. 
Zo zijn er bekende rechtszaken waarin verschillende 
partijen geprobeerd hebben om eigendomsrechten 
op te eisen van een domeinnaam. De ICANN (In-
ternet Corporation for Assigned Names and Nubers)  
is opgericht als gezaghebbende op het gebied van 
domeinnaam registratie. In het boek Ruling the Root 

stelt Mueller dat het DNS-systeem en de daarbij 
behorende organisatie van domeinnaam registratie 
is gecentraliseerd maar niettemin complex door het 
scala aan actoren zoals de vermenging van techni-
sche, politieke, economische en juridische factoren. 

It shows how organized interest groups, particulary 

intellectual property holder, deliberately reached 

for control of the root, the centralized point of 

coordination and control, to impose an order upon 

the Internet more to their liking (Mueller, 2003: 12).

De problematiek tussen domeinen en merken wordt 
met name zichtbaar bij het ‘kapen van domein-
namen’. Dit gebeurd door bedrijven die op grote 
schaal domeinnamen registreren die overeenkomen 
met een merk van een ander, waarna het bedrijf 
deze namen met winst hoopt door te verkopen. De 
manier waarop waarde kan worden gecreëerd uit 
domeinnamen bespreekt Mueller aan de hand van 
een ‘driedelig economisch kader’: value creation, 
contests of appropriation and institutionalization 
(Mueller, 2003: 63). Domeinnamen zij belangrijk 
wegens marketingdoeleinden en het aanbieden van 
producten en diensten. Domeinnamen zijn uniek en 
kunnen maar één keer vergeven worden, terwijl de 
namen van bedrijven en producten dit niet altijd 
zijn. Samenvallende domeinnamen en merknamen 
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kunnen hierdoor voor conflicten zorgen. Uiteindelijk 
geeft het merkenrecht de houder van een merk het 
recht om de domeinnaam op te eisen. Het verkopen 
van een domeinnaam waar de naam van het merk in 
zit kan worden gezien als het gebruik van een merk 
en dat kan door de merkhouder verboden worden. 
Arnoud Engelfriet, internetjurist, stelt dat er ook 
kritiek is op het toepassen van deze regelgeving, de 
merkhouder wint dit soort rechtszaken erg vaak, 
ook als de domeinnaam-houder geen duidelijke 
domeinkraker is (Engelfriet, 2007). 

Mueller bekritiseert de rol van ICANN en de 
controle die de Amerikaanse overheid heeft met 
betrekking tot de regulering van domeinnamen en 
het DNS-systeem. Mueller stelt dat domeinnaam 
registratie kwetsbaar wordt onder invloed van 
politieke economie, zoals eigendomsrecht en 
merkenrecht (Mueller, 2003: 259). De macht van 
ICANN kan door ‘economische politiek’ gelijk gesteld 
worden met controle over internetcontent, want 
een domeinnaam is in principe een vergunning om 
een eigen website te beginnen. Interessant zijn de 
geschillen over de registratie en het gebruik van 
domeinnamen die eigenlijk direct na het imple-
menteren van het DNS-systeem begonnen, zoals 
domeinnaam kaping. Hierdoor kan geconstateerd 
worden dat deze conflicten ontstaan door de 
structuur en het ontwerp van het netwerk (Mueller, 
2003: 114-115). Een voorbeeld hiervan is de kop-
peling van ‘technical address management’ en het 
beleid rond intellectueel eigendom. Wanneer deze 
koppeling was vermeden, was ICANN een andere 
organisatie geweest. Hiermee doelt Mueller op de 
verantwoordelijkheid voor de technische aspecten 
van domeinnaam registratie en het DNS-systeem in 
plaats van de politieke en juridische aspecten waar 
de organisatie aan onderhevig is.  

Het beleid van ICANN is volgens Mueller geworteld 
in conservatieve opvattingen over regulatie. Do-
meinnamen zijn onderworpen aan gecentraliseerde 
regelgeving, gebaseerd op kunstmatige schaarste en 
wettelijke controle (Mueller, 2003: 267) Lawrence 
Lessig, rechtenprofessor aan de Universiteit van 
Stanford trekt het beleid en het bestuur van ICANN 
eveneens in twijfel. Hij vergelijkt het bestuur met 
het Amerikaans Congres. Het enige verschil met het 

Amerikaans Congres is volgens de professor het feit 
dat de samenstelling van het congres ontstaat uit 
verkiezingen, wat niet het geval is bij ICANN (Lessig, 
2006: 321). Mueller bekritiseerd het beleid van 
ICANN door een tabel waarin de elf belangrijkste 
stakeholders worden genoemd (Mueller, 2003: 166-
167). Met in acht neming van de constateringen van 
Lessig en Mueller kan gesteld worden dat ICANN 
een organisatie is dat wordt geplaagd door verschil-
lende belangen en invloeden van derden. 

With a single point of control(the root) and 

competition for the political and economic benefits 

that can be derived from it, it was inevitable that 

political strength, not a communitarian commitment 

to rough consensus, would drive decisions (Mueller, 

2003: 215).

Mueller maakt niet expliciet hoe hij de politieke 
macht die werd uitgeoefend tijdens de oprichting 
van ICANN heeft onderzocht. Wat was precies de 
politieke kracht die hebben geleid tot ICANN en 
het bestuur aldaar? Hoe is de politieke inmenging 
aan het licht gebracht? Is het bestuur en beleid tot 
stand gekomen middels stemmingen, wie mochten 
er stemmen en hoe zijn deze stemmen geteld? Er 
kan worden beargumenteerd dat bij het ontstaan 
van ICANN sprake was van een omgeving waarin 
er op hoog niveau beslissingen zijn genomen over 
technologische ontwikkeling die onder invloed was 
van politieke macht. De vraag is of er nog steeds 
sprake is van politieke inmenging in de vorm en 
mate die Mueller bespreekt in zijn boek. 

De kennis van Mueller over de totstandkoming 
van het DNS-systeem en het ontstaan van 
ICANN is verhelderend. Ruling the Root biedt een 
veelzijdige analyse over het universele gedeelte van 
het internet, de technische middelen, met name 
met betrekking tot het DNS-systeem. Mueller voegt 
contextuele en theoretische kennis samen en neemt 
in het boek  de uitdaging aan om juridische 
begrippen zoals legitimiteit, regelgevende theorie 
en procedurele rechtvaardigheid samen te laten 
smelten met technische en beleidsmatige regelge-
ving.  
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ABSTRACT
Het  artikel ‘De kracht van een algoritme’ betoogt op welke 
manier power laws zichtbaar worden binnen Google en er 
wordt geanalyseerd op welke manier statistische macht zich 
organiseert in een businessmodel. “Power law distributions 
are ubiquitous” (Shirkey, 2006:36) en komen voor in veel 
situaties. Ze hebben aanzienlijke consequenties voor het 
begrip van natuurlijke en door de mens veroorzaakte 
fenomenen. In dit artikel wordt geanalyseerd op welke 
manier het businessmodel van Google een bepaalde power 
law distributie volgt. Google is opgericht met het doel om 
alle informatie te organiseren en publiekelijk toegankelijk 
te maken. Al snel werd de PageRank-methode ontwikkeld 
en dat is de techniek die schuilgaat achter het succes van 
Google. Het bedrijf weet zich succesvol te maken door het 
intergreren van peer production en impliciete participatie. 
De oordelen van individuele gebruikers worden geïntegreerd 
in het businessmodel en de toekenning van waardeoordelen 
wordt ‘uitbesteed’ aan gebruikers. Google als zoekmachine kent 
een slim businessmodel dat gebaseerd is op de cloud of users. 
Google is naast een zoekmachine ook een reclamemachine. 
Bij Google AdWords richten zij zich op de nichemarkten. 
Hierbij wordt op een succesvolle wijze gebruik gemaakt van 
het model van de Long Tail. Aan de hand van theorieën van 
onder andere Clay Shirkey, Yochai Benkler en Albert-László 
Barabási wordt geanalyseerd hoe bepaalde power laws 
zichtbaar worden bij Google als zoek- en reclamemachine. 

KERNWOORDEN
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Algoritme
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Alle informatie organiseren en toegankelijk maken, dat is de missie van Google. 
Het begint in 1996 met het onderzoeksproject van Larry Page genaamd ‘Back-
Rub’. Hiermee wil Page gewicht toekennen aan informatie in een databank en 
dat op relevantie sorteren. Sergey Brin wordt nog in datzelfde jaar ook bij het 
project betrokken, hij heeft kennis op het gebied van datagebruik en het zoeken 
in enorme hoeveelheden informatie op het web. Dit idee werd uitgewerkt en 
vormt het begin van een zoekmachine. Google.com was als domein al vastge�
legd door Brin. Page vond �oogol.com een betere naam om aan te geven wat de 
missie van het bedrijf is, namelijk het ordenen van de enorme hoeveelheid infor�
matie die beschikbaar is op het web. De term ‘�oogol’ komt voort uit het boek 
Mathematics and the Imagination en “is de wiskundige term voor de numerieke 
eenheid van 1 gevolgd door 100 nullen, ofwel 10 tot de 100e macht” (Olsthoorn, 
2010: 15). Toch werd het bedrijf Google genoemd, als een variatie op deze term, 
omdat dit beter zou klinken. 

Het bedrijf werd offi cieel op 4 september 1998 als Google Inc. opgericht door 
Larry Page en Sergey Brin en is sindsdien uitgegroeid tot één van ’s werelds 
grootste zoekmachines. �oogelen, het zoeken van informatie op internet, werd 
in Nederland een aantal jaren geleden opgenomen in de Van Dale en hiermee 
werd Google een begrip. In eerste instantie richtte het bedrijf zich op het be�
schikbaar en toegankelijk maken van informatie, maar er werden (en worden) 
steeds meer (neven)diensten ontwikkeld (Olsthoorn, 2010: 7�8). In Nederland 
ging Google als zoekmachine in het begin van 2000 meetellen, toen was het 
marktaandeel ongeveer drie procent. Vanaf 2003 tot en met 2010 groeide het 
marktaandeel van 51 procent naar ongeveer 95 procent. (Olsthoorn, 2010: 3�4). 
“Google is the best known and most intensively used search engine of the In�
ternet, so much so that it has, over the past few years, managed to become the 
principal access point to the Web” (Ippolita Collective, 2009: 1). Op dit moment 
wordt Google als zoekmachine door 98 procent van de internetters in Neder�
land gebruikt, wat neerkomt op 12,6 miljoen Nederlanders. Google prentendeert 
dat “De perfecte zoekmachine begrijpt wat je bedoelt en geeft je meteen wat je 
zoekt” (Google Bedrijfsinformatie, 2010). Maar hoe werkt het proces waarbij be�
zoekers zoekresultaten krijgen, die volgens Google voor hen zo belangrijk zijn? 
Dit artikel beschrijft Google, als zoekmachine en reclamemachine, vanuit power 
laws, ook wel machtswetten genaamd, die zichtbaar worden binnen het bedrijf. 
Tevens wordt er geanalyseerd op welke manier statistische macht zich organi�
seert in een businessmodel. 

HOE (STATISTISCHE) MACHT ZICH ORGANISEERT 
IN HET BUSINESSMODEL VAN GOOGLE

 Door Rianne Nijburg

DE KRACHT VAN DE KRACHT VAN DE KRACHT VAN DE KRACHT VAN DE KRACHT VAN DE KRACHT VAN DE KRACHT VAN DE KRACHT VAN DE KRACHT VAN DE KRACHT VAN DE KRACHT VAN DE KRACHT VAN DE KRACHT VAN DE KRACHT VAN DE KRACHT VAN DE KRACHT VAN DE KRACHT VAN 
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Google als zoekmachine
Google als zoekmachine werkte in eerste instantie op basis van trefwoorden. 
Woorden die voorkwamen in een tekst werden geteld en websiteontwikke�
laars konden zelf trefwoorden toevoegen aan hun site. Website�ontwikkelaars 
die populaire trefwoorden toevoegden aan hun website genereerde meer bezoe�
kers. Zodra dit bekend was werd de zoekdienst verbeterd. Google streefde ernaar 
‘valse’ trefwoorden te weren. Toch bleek een relevante paginaschikking een uit�
dagend probleem. Op dit moment gaat achter het succes van Google het algo�
ritme PageRank1 schuil. “Google used a text�based algorithm to retrieve a given 
universe of Web pages initially. Its major innovation was its PageRank algo�
rithm, which harnesses peer production of ranking” (Benkler, 2006: 76). Dit idee 
is afkomstig uit de wetenschap en houdt in dat verwijzingen bepalend zijn voor 
het belang van een website. 

PageRank telt geen directe koppelingen maar interpreteert een koppeling van pagina  
A naar pagina B als een stem van pagina A voor pagina B. Aan de hand van het  
aantal stemmen voor een pagina wordt door PageRank bepaald hoe belangrijk 
die pagina is. (Google Bedrijfsinformatie, 2010)

Daarnaast is het ook van belang welke webpagina de zogenaamde ‘stem’ uit�
brengt. Wanneer een pagina zelf belangrijk is, wordt er ook meer waarde toege�
kend wanneer deze pagina een ‘stem’ uitbrengt. Vanzelfsprekend zijn de details 
van het algoritme complexer dan dat het hier beschreven staat, maar het basis�
model is voor dit artikel voldoende.

Google weet op de juiste manier de oordelen 
van ‘widely dispersed individuals’ 
te integreren in hun kernactiviteit 

Google weet op de juiste manier de oordelen van ‘widely dispersed individuals’ 
te integreren in hun kernactiviteit (Benkler, 2005: 2) wat blijkt uit de PageRank�
methode. Dit is het algoritme dat op een effectieve manier een beeld geeft van 
deze waardeoordelen van miljoenen internetgebruikers, uitgedrukt door middel 
van hun beslissing om naar sommige websites wel, en andere websites niet, te 
verwijzen. Op deze manier heeft Google vanuit deze methode de meest succes�
volle zoekmachine gebouwd. Deze manier van impliciete participatie door ge�
bruikers wordt peer production genoemd. Met impliciete participatie wordt 
bedoeld dat gebruikers ‘onbewust’ een bijdrage leveren op het internet. “Im�“Im�
plicit participation is channeled by design, by means of easy�to�use interfaces, 
and the automation of user activity processes”. Expliciete participatie daaren�Expliciete participatie daaren�
tegen wordt beschreven als “driven by motivation, either intrinsic or extrinsic” 
(Schäfer, 2008:85). Google gebruikt een interface waarbij zij de toekenning van 
relevantie ‘uitbesteden’ aan hun cloud of users (Benkler, 2005: 2). Het is de inte�
gratie van de collectieve wijsheid van de gebruikers waarop het businessmodel 
van Google is gebouwd. “The result is a superb search engine and a good busi�“The result is a superb search engine and a good busi�
ness model to boot” (Benkler, 2005: 10). Google als zoekmachine kent een slim 
businessmodel dat gebaseerd is op de cloud of users.
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�oogle gebruikt een interface waarbij 
zij de toekenning van relevantie 

‘uitbesteden’ aan hun cloud of users

Power law binnen Google als zoekmachine
De ranking door het systeem van Google gebeurt op een gedecentraliseerde 
manier, wanneer zij relevantie toekennen aan een bepaalde website:

Google, as we already know, uses a radically decentralized mechanism for assigning 
relevance. It counts how many sites on the Web have linked to a particular site that 
has the search term in it, and ranks the search results by placing a site with a high 
number of incoming links above a site with a low number of incoming links. 
(Benkler, 2006: 194)

Hierbij zou je kunnen stellen dat het een random netwerk is. Er wordt door be�
drijven namelijk niet betaald voor een hogere ranking op de resultatenpagina 
van Google, iets wat bij sommige andere zoekmachines wel het geval is (Ben�
kler, 2006: 194). In principe zou statistisch gezien de meerderheid van het aantal 
websites een gemiddeld aantal links bevatten. Maar volgens Albert�László Ba�
rabási kan de linkstructuur van het internet gezien worden als een scale-free 
network, dat tegenover een random netwerk staat. Een scale�free netwerk wordt 
gekenmerkt door een hoog aantal nodes en even belangrijk zijn hierbij de con�
necties tussen de nodes (Dent, 2009: 349). Scale�free netwerken tonen altijd een 
bepaalde power law distributie. De power law wordt ook wel omschreven als het 
Paretoprincipe of de 80�20 regel. Hierbij wordt er van uitgegaan dat de meerder�
heid (80%) van de uitkomsten wordt veroorzaakt door de minderheid (20%) van 
de oorzaken (Shirkey, 2006: 36). Het linken naar websites volgt ook deze 80�20 
regel. De meerderheid (80%) van de zoekresultaten wordt gevormd door sites die 
een minderheid (20%) aan links bevatten, waarbij de minderheid (20%) van de 
zoekresultaten het grootste gedeelte (80%) van de links bevat. Hubs zijn essen�
tiële onderdelen van een scale�free netwerk, dit zijn punten die veel meer links 
of verwijzingen bevatten dan de rest van de nodes. Hubs komen in deze net�
werken in principe minder vaak voor dan nodes, maar zijn veel beter verbon�
den en domineren hierdoor het web. In het geval van de power law distributie 
zijn waarnemingen niet gecentreerd rondom een gemiddelde. Deze zogenaamde 
machtswetten worden bij Google omgezet in een businessmodel dat gebaseerd is 
op impliciete en expliciete participatie. Power laws beschrijven systemen waar�
bij een aantal websites of links dominant aanwezig zijn (Barabási en Bonabeau, 
2003). Ze zijn alomtegenwoordig (Shirkey, 2006:36) en komen tot uiting “where 
things are different, some are better than othe rs, and network effects can work 
to promote the good and suppress the bad” (Anderson, 2005).

De PageRank�methode van Google blijkt heel duidelijk te zijn gebaseerd op deze 
statistische power law distributies. Het algoritme werkt met een impliciete vorm 
van een recommendation system (Rheingold, 2005: 115). De eerste zoekresulta�
ten op de pagina zijn de websites waarnaar het meest gelinkt of verwezen wordt, 
deze verwijzingen geven het belang van een site weer. “Google is using popu�
larity measures to rank Web pages, and the highly�ranked pages are in turn the 
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main ones that users see in order to formulate their own decisions about link�
ing” (Easley en Kleinberg, 2010). Google is een voorbeeld van een 

Large system where many people are free to choose between many options, a small 
subset of the whole will get a disproportionate amount of traffic […] even if no mem�
bers of the system actively work toward such an outcome. 
(Shirkey, 2006:36)

De eerste zoekresultaten bovenaan de pagina worden door de meeste gebruikers 
geraadpleegd. Wanneer er een nieuwe website ontwikkeld wordt en een verwij�
zing maakt naar een andere pagina, zegt hij daarmee expliciet die pagina als re�
levant te ervaren en “that the linked page is worth a visit” (Benkler, 2006:76). 
Het kleine aantal sites met een groot aantal inkomende hyperlinks staan bo 
venaan de resultatenpagina (Hindman et al., 2003: 13). De websites met een 
groot aantal verwijzingen worden het eerste gevonden via Google en hierdoor 
ook vaker gebruikt bij verwijzingen vanuit andere sites. 

As new nodes [web pages] appear, they tend to connect to the more connected sites, 
and these popular locations thus acquire more links over time than their less con�
nected neighbors. And this “rich get richer” process will generally favor the early 
nodes, which are more likely to eventually become hubs. 
(Barabási en Bonabeau, 2003: 65)

Wanneer beslist wordt naar welke pagina gelinkt dient te worden, kunnen ge�
bruikers uit miljoenen locaties kiezen. Het grootste gedeelte van de gebruikers is 
echter slechts bekend met een klein gedeelte van de sites en “that subset tends 
to include the more connected sites because they are easier to find” (Barabási en 
Bonabeau, 2003: 64). Dit wordt ook wel preferential attachment genoemd, ofte�
wel voorkeurslinken. Hieruit blijkt de inequality die Clay Shirkey beschrijft wan�
neer hij stelt dat “diversity plus freedom of choice creates inequality, and the 
greater the diversity, the more extreme the inequality” (2006: 35). �ebruikers 
hebben een enorme keuze uit websites. Wanneer zij zich echter bij het zoeken 
van informatie richten op een beperkt aantal toegangspoorten tot die gewenste 
informatie, onstaat er binnen het netwerk van Google een power law. “Users are 
solving [the information overload] by congregating in a small number of sites” 
(Benkler, 2006: 164). �ebruikers kiezen ervoor niet het gehele internet te door��ebruikers kiezen ervoor niet het gehele internet te door�
zoeken, maar te vertrouwen op één zoekmachine. Het algoritme van Google is 
gebaseerd op het aantal verwijzingen en links, waarbij de kans groot is dat er 
vaker verwezen wordt naar een site die zelf ook veel links bevat en dus hoog in 
de ranking komt. Toch is dit model slechts een eerste stap, omdat het ‘rich get ri�
cher’�principe geen rekening houdt met sites die in zeer korte tijd een belangrij�
ke plaats kunnen verwerven binnen het netwerk. 

Google als reclamemachine
Naast een zoekmachine is Google ook een reclamemachine. In eerste instan�
tie wilden ze geen reclame�inkomsten genereren. Dit had te maken met bepaal�
de principes, Page en Brin vonden dat consumenten benadeeld en adverteerders 
bevoordeeld werden op websites die betaald werden met reclame (Olsthoorn, 
2010: 39). Hun businessmodel was toen nog vooral gebaseerd op het verko�
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pen van gesponsorde links die naast de zoekresultaten verschenen, maar veel 
winst werd hiermee niet gegenereerd. Het verder ontwikkelen van de technolo�
gie stond voorop. De vraag op welke manier ze geld wilden gaan verdienen bleef 
lange tijd onbeantwoord. Toch werd op 23 oktober 2000 Google AdWords ge�
lanceerd, niet met de intentie om de zoekresultatenpagina te veranderen in een 
pagina vol reclame�uitingen.2 Vanaf november 2000 kwamen er boven en naast 
de zoekresultaten links te staan naar websites van bedrijven. Bedrijven krijgen 
de mogelijkheid om via de website van Google reclame te maken. Ze kunnen 
een tekstblok met zoekwoorden kopen, die in de rechterkolom bij de zoekresul�
taten komt te staan. Ze betalen op basis van het aantal keren dat hun website 
is gezien. Dit wordt het CPM�systeem genoemd, Cost Per Mille, waarbij betaald 
wordt “per duizend keer dat de reclame wordt gezien” (Olsthoorn, 2010: 36). In 
februari 2002 verandert dit systeem, vanaf dat moment wordt het Cost Per Click 
(CPC)�model ingevoerd. Bedrijven gaan pas betalen wanneer bezoekers op hun 
link klikken. “Google vervolmaakt het tot een ultiem programma waarin alle 
adverteerders – groot en klein – automatisch op trefwoorden hun gewenste re�
clame�uitingen kunnen boeken” (Olsthoorn, 2010:37). In Nederland wordt dit 
systeem in februari 2003 ingevoerd en Google wil hiermee de onderkant van 
de markt bedienen. Ze richten zich vooral op de grote hoeveelheid kleinere be�
drijven, de nichemarkten. Niet veel later wordt AdSense geïntroduceerd. Recla�
mes van bedrijven worden niet alleen maar geplaatst op de eigen website van 
Google, maar verschijnen ook op andere websites. Websites krijgen de mogelijk�
heid om relevante advertenties te plaatsen. Zij kunnen op deze manier ook geld 
verdienen, ze krijgen een bedrag wanneer bezoekers van hun website op de link 
klikken. Binnen dit artikel wordt alleen geanalyseerd hoe power laws tot uiting 
komen bij Google AdWords.

Power law binnen Google als reclamemachine
Bij het systeem van Google AdWords wordt de power law van de Long Tail 
zichtbaar. De Long Tail, het marktmodel van de statistische power law, is oor�
spronkelijk beschreven door Chris Anderson in een artikel en later verder uit�
gewerkt in een boek. Het begrip is geïntroduceerd in 2004 en “refers to those 
numerous objects that have very limited popularity but that together form a sig�
nificant share of the total volume” (Kilkki, 2007). Chris Anderson analyseerde 
hiermee de marktmodellen van online boekwinkels zoals Bol.com en Amazon.
com. Een Long Tail�distributie volgt het patroon van wat een power law wordt 
genoemd (Ippolita Collective, 2009: 21). De Long Tail�theorie beschrijft hoe de 
focus verschuift van een kleine hoeveelheid producten voor de massa, naar een 
gigantische hoeveelheid nicheproducten (Anderson, 2004). Dankzij het internet 
zijn conventionele media�economieën veranderd en is het Pareto�principe bij 
veel internetbedrijven niet meer toepasbaar3. “The economic basis of production 
is changing in ways that unlock market diversity as networked communications 
allow producers to connect with a multiplicity of smaller niche markets” (Lister 
et al., 2005: 425). Bedrijven gaan zich richten op de Long Tail en deze niche�Bedrijven gaan zich richten op de Long Tail en deze niche�
markten gaan een steeds belangrijkere rol spelen in de “total mix of our cultural 
production system” (Benkler, 2006: 56).  

Google maakt op een effectieve wijze gebruik van de kracht van de Long Tail 
wat zichtbaar wordt wanneer geanalyseerd wordt welke plaats Google AdWords-
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reclame inneemt in het businessmodel. Het grootste gedeelte van de omzet, on�
geveer twee derde, wordt gegenereerd door inkomsten uit Google AdWords 
(Olsthoorn, 2010). Het succes achter dit model lijkt simpel, voor iedere potentiële 
adverteerder biedt Google AdWords de mogelijkheden om te adverteren. “�oogle 
makes turnover by selling cheap advertisements to millions of users with text 
ads, not by selling a lot of advertising space in one go to a few big firms for a 
hefty fee” (Ippolita Collective, 2009: 22). Een aantal jaren geleden konden alleen 
bedrijven met een groot marketingbudget veel geld spenderen aan reclame, nu is 
het ook voor de kleinere bedrijven mogelijk om klanten binnen te halen. �rote 
en kleine bedrijven krijgen hiermee een gelijke mogelijkheid om te adverteren, 
er wordt per klik een vastgesteld bedrag betaald wat bedrijven zelf bepalen. Van 
het Paretoprincipe, wat er van uitgaat dat 80% van de omzet wordt gegenereerd 
door 20% van de klanten, is dus bij Google AdWords geen sprake. 

�oogle maakt op een effectieve wijze 
gebruik van de kracht van de Long Tail

De Long Tail heeft consequenties op drie manieren. Ten eerste wordt het moge�
lijk dat niet vaak gevraagde producten gezamenlijk een grotere markt represen�
teren dan het kleine aantal artikelen waar veel van verkocht wordt. Ten tweede 
begunstigt het internet de verspreiding van producten en ten derde ontstaat er 
een verschuiving van de traditionele massamarkten naar die van nichemarkten 
(Ippolita Collective, 2009: 22). In afbeelding 1 staat een grafiek afgebeeld van de 
power law, met aan de rechterkant de Long Tail. Hierbij zorgen een groot aantal 
kleine bedrijven voor het merendeel van de omzet. 

Afbeelding 1: �rafiek van een power law distributie (Barabási en Bonabeau, 2003).

Met Google AdWords worden de ‘miljoenen kleine bedrijfjes’ aangesproken die 
zelf bepalen welk bedrag ze willen betalen per klik, met een minimum bedrag 
van €0,01. Daarnaast kunnen zij ook zelf bepalen welke trefwoorden ze willen 
inzetten. Hierbij richt Google zich voornamelijk op 80% van de markt, waarbij 
niet gesteld wordt dat zij ‘slechts’ 20% van de omzet genereren. Voor Google is 
dit een interessante ontwikkeling, het gaat er namelijk niet meer om een aantal 
grote klanten binnen te halen. De nichemarkten zorgen bij elkaar opgeteld voor 
het grootste gedeelte van de omzet (Google Financial Tables, 2010).
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Dit artikel is een aanzet om de power laws, die bij Google op meerdere niveaus 
zichtbaar worden, te analyseren. Deze power laws hebben aanzienlijke conse�
quenties voor het begrip van natuurlijke en door de mens veroorzaakte fenome�
nen. Het gaat er hierbij niet alleen om het principe van ‘the rich get richer’ of de 
80�20 regel te beschrijven. Het is vooral ook belangrijk een begin te maken met 
het begrijpen op welke mogelijke manieren geld een factor zou kunnen zijn voor 
het domineren van het internet. 

Power laws hebben aanzienlijke consequenties 
voor het begrip van natuurlijke en door 

de mens veroorzaakte fenomenen

Daarnaast is ook de heroverweging van macht in de netwerksamenleving be�
langrijk. Uit de PageRank�methode van Google wordt heel duidelijk zichtbaar 
dat deze methode gebaseerd is op de statistische power law distributies. Het 
principe van ‘the rich get richer’ en de inequality die daaruit blijkt is beschreven. 
Bij het analyseren van Google AdWords wordt duidelijk dat Google zich voor�
namelijk richt op 80% van de markt, die gezamenlijk voor het grootste gedeelte 
van de omzet zorgen. Het lijkt hierbij wel dat principes snel aan de kant worden 
geschoven wanneer er eenmaal geld verdient kan worden. Google wilde dat de 
pagina met zoekresultaten maar maximaal 20% reclame bevatte. Dat werd steeds 
meer, omdat bleek dat er veel geld mee te verdienen valt. Google als bedrijf kan 
volgens Barabási gezien worden als ‘winner takes it all’, ze zijn namelijk zo’n 
grote speler geworden dat de grafiek gedomineerd wordt en Google “destroys the 
hierarchy of hubs characterizing the scale�free topology, turning it into a star�
like network, with a single node grabbing all the links” (Barabási, 2002: 103�
104). De claim dat er op internet sprake zou zijn van egalitairiteit zou hiermee 
ondermijnd kunnen worden. “In every community […], we find that a small 
handful of Web sites dominate” (Hindman et al., 2003: 1). Google wordt steeds 
sterker met het doelgericht adverteren en dit leidt tot meer klikken op ‘ads’. Het 
gevolg hiervan is dat Google steeds meer omzet genereert en de concurrentie het 
steeds zwaarder krijgt. Ze maken zichzelf haast ‘onmisbaar’ voor adverteerders, 
want wanneer er minder geklikt wordt levert dit voor adverteerders ook minder 
omzet op. Door de groei van het aantal adverteerders vergroot Google de op�
brengsten. De snelgroeiende kennis over de effecten maakt de technologie steeds 
sterker en dit levert Google een dominante positie op (Olsthoorn, 2010: 43).

In dit artikel wordt betoogd dat er binnen een scale�free netwerk sprake is van 
een statistische power law, die tot uiting komt binnen het PageRank�systeem 
van Google. Power laws zijn altijd aanwezig en komen op verschillende niveaus 
tot uiting. Doordat het een statistisch gegeven is, zou het niet beïnvloedbaar 
moeten zijn. Toch ontstonden er in de afgelopen jaren steeds meer geruchten 
dat Google dit zelf schijnbaar wel probeert te beïnvloeden. Google heeft een do�
minante positie als zoekmachine op internet. Deze macht kunnen ze misbrui�
ken om de zoekresultaten te manipuleren en op deze manier concurrentie te 
onderdrukken. Er worden al langere tijd klachten onderzocht, Google zou eigen 
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diensten hoger ranken en er zou sprake van zijn dat het algoritme van Google 
partijdig is. Concurrerende diensten en aanbieders zouden benadeeld worden, 
ten gunste van de eigen diensten van Google. Een onderzoek naar deze klach�
ten zou kunnen betekenen dat Google meer inzicht moet verschaffen rondom 
de technologie en het algoritme dat zij gebruiken. Vaak wordt door Google ge�
wezen op het algoritme, het lijkt of ze hiermee willen aanduiden dat dit enkel 
software is waar zij geen zeggenschap over hebben. “Maar aan het algoritme 
worden jaarlijks wel vijfhonderd wijzigingen aangebracht en aan al die veran�
deringen ligt een afweging van een mens ten grondslag” (Volkskrant, 2010). Op 
deze manier proberen ze een statistisch gegeven om te zetten naar een manier 
om zichzelf onmisbaar te maken. 

Doordat gebruikers van het internet overladen worden met het grote aanbod van 
informatie is een zoekmachine haast essentieel. Volgens de Europese Commis-
sie zou de bijna exlusieve toegang tot die data niet mogen toebehoren aan één 
partij (Parool, 2010). Uit dit artikel blijkt dat gebruikers zich slechts richten op 
een zeer beperkt aantal toegangspoorten tot die informatie en zo komt data, één 
van de waardevolste grondstoffen van de 21e eeuw, in handen van één zoekma�
chine. Tot op de dag van vandaag ligt ruim 90%, wat de Nederlandse gebruikers 
betreft, op deze manier wel in handen van één aanbieder, het imperium Google. 

Voetnoten
[1]  De PageRank�technologie is niet de enige manier die Google gebruikt voor 

het bepalen van de relevantie van zoekresultaten. Wel staat het bekend als 
hét algoritme achter Google (Bedrijfsinformatie Google, 2011).

[2]  In eerste instantie hadden Page en Brin de opvatting om bij maximaal 20% 
van de zoekresultaten advertenties te tonen. Dit is uiteindelijk veel meer     
geworden, tekstreclame bleek zeer succesvol te zijn (Olsthoorn, 2010:39). 

[3]  Bij het Pareto�principe gaat men ervan uit dat 80% van de omzet wordt ge�
genereerd door 20% van de klanten. De minderheid domineert (Shirkey, 
2006:36). Dit principe is bedacht door Vilfredo Pareto die ‘power law distri�
butions’ terugvond binnen menselijke    systemen, waarbij 20% van de be�
volking 80% van de economie beheerste. 
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“Wherever you are, it seems, there Google is”

Kunnen we ons een wereld zonder Google 
voorstellen? Door Nederlandse journalisten is er 
geprobeerd om een week te leven zonder Google te 
gebruiken. Helaas kom je er blijkbaar al snel achter 
dat bijna alles op het internet een connectie heeft 
met Google. Achter de schermen is de zoekgigant 
bij heel veel betrokken, zoals analytics, nieuwsfeeds 
en Javascripts waar websitesontwikkelaars hun sites 
interactief mee maken. Hoe dienen we als individu, 
professional en deel van de maatschappij om te 
gaan met de macht (of de verleiding) van Google? 

Het kritisch bevragen van de groeiende invloed van 
Google als gevolg van de dominante positie van 
het bedrijf in een digitale omgeving is belangrijk. 
Het boek ‘De Macht van Google’ (2010) van de 
internetjournalist Peter Olsthoorn behandelt het 
ontstaan van de zoekmachine en de belangrijkste 
gebeurtenissen tussen de oprichting en nu. Hij 
vraagt zich terecht af ‘Werkt Google voor jou of 
werk jij voor Google?’ We gaan er namelijk veelal 
vanuit dat Google voor ons werkt. Door ons de 
informatie te verschaffen die we nodig lijken te 
hebben, de routes voor ons uit te stippelen, onze 
agenda bij te houden en een plaform aan te bieden 
om filmpjes te delen met de rest van de wereld. De 

gemakkelijk te gebruiken interface en de relevantie 
van zoekresultaten door de kracht van een algoritme 
gaan schuil achter het succes van Google. De 
vraag blijft wel of dit negatief is. Google biedt ons 
namelijk een service, waar we gratis gebruik van 
kunnen maken en waar we veel voordeel uit kunnen 
halen. Maar hoe transparant is Google en is het wel 
de objectieve en neutrale informatiebron die het 
pretendeert te zijn? 

Olsthoorn blijft veelal op de oppervlakte hangen 
wat blijkt uit het beschrijvende karakter van het 
boek. Het is vooral beschreven vanuit een ‘haat-
liefdeverhouding’ voor de zoekdienst. Hij kiest er 
hiermee voor om geen positieve danwel negatieve 
kant te kiezen en te belichten van Google waardoor 
er vaak op een ‘enerzijds-anderzijds’ manier wordt 
geschreven. Het boek geeft een gedetailleerd 
overzicht van de inzichten en uitgangspunten van 
de zoekmachine. Olsthoorn beschrijft de situatie 
waarin het bedrijf zich nu bevindt. Hij beschrijft 
onder andere dat Google en privacy met elkaar op 
gespannen voet staan. Olsthoorn noemt een aantal 
voorbeelden waarbij Google een dubieuze rol speelt 
als het gaat om privacy-issues. Hij analyseert de 
fundamenten, de opkomst, hoe het bedrijf er nu voor 
staat en probeert heel voorzichtig te ‘voorspellen’ 
waar het heengaat. Toch geeft het boek geen echte, 
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‘harde’ conclusie over de daadwerkelijke macht van 
Google. Het boek is overigens niet bedoelt om alleen 
de negatieve kant van de zoekmachinegigant te 
belichten. De fascinatie voor Google komt duidelijk 
naar voren in de beschrijving. Olsthoorn heeft 
bewondering voor de innovatieve prestaties, maar 
een kritische blik op de toenemende macht. 

Google heeft een dominatie positie en kan volgens 
Olsthoorn een gevaar vormen doordat zij een 
grote informatiemacht hebben. Waar het bedrijf 
in eerste instantie draaide om “sympathie: goed, 
gratis, geen verkapte commercie en kiezend voor de 
gebruikers en medewerkers” (Olsthoorn, 2010:21) 
is het nu een miljoenenbedrijf wat enkel nog draait 
om winst en marketingmiljoenen. Wat betekent 
het boek bijvoorbeeld in termen van politiek en 
cultuur van het dagelijks leven? Is het correct 
dat de Europese Commissie gaat onderzoeken of 
Google partijdig is? Binnen Nederland beheerst 
Google namelijk voor 90% data, een waardevolle 
grondstof in de 21e eeuw. Ruim 90% van de 
Nederlandse zoekopdrachten op internet gaat 
via Google. Olsthoorn pleit hierbij vooral voor 
transparantie binnen Google en de technieken die zij 
gebruiken. Er zijn een aantal onderzoeken ingesteld 
rondom de klachten dat het algoritme van Google 
partijdig zou zijn. Onderzoek naar deze klachten 
zou kunnen betekenen dat Google meer inzicht 
moet verschaffen rondom de technologie en het 
algoritme dat zij gebruiken. Toch denkt Olsthoorn 
dat er geen schokkende gegevens uit het onderzoek 
naar voren zullen komen. Google kan het zich niet 
veroorloven om haar betrouwbaarheid te verspelen. 
Er wordt naar mijn idee niet geschreven vanuit 
een politieke visie, waarbij gewaarschuwd wordt 
voor één partij die heel veel macht krijgt. Het gaat 
Olsthoorn er bij het schrijven van dit boek vooral 
om dat Nederlanders zich niet bewust zijn van hun 
afhankelijkheid van één zoekmachine. Maar hij ziet 
geen direct gevaar van Google op dit moment. 

Het boek van Olsthoorn zou genuanceerd kunnen 
worden door de case van Deja News, een archief van 
Usenet. Hierbij wordt participatie omgevormd tot 
exploitatie. “Usenet started in 1981 and functions 
as a distributed system of loosely connected servers 
so there is no general server that hosts postings” 

(Petersen, 2008). In 2001 kocht Google Deja News 
over en nam het op in zijn eigen groepen. Dit is 
een voorbeeld hoe een gedistribueerd netwerk 
gebaseerd op participatie werd omgezet in een 
gesloten architectuur van exploitatie. De interface 
is voor Google heel waardevol. “This strategy can 
be characterized as a reterritorialization of free 
labor into a capitalistic structure of profit–making” 
(Petersen, 2008). En achter de interface gaat een 
complex algoritme schuil, het succes van Google. 

Wat ik onderbelicht vind is Google als zijnde 
een netwerk. Olsthoorn gaat niet in op Google 
als random of scale-free netwerk. Natuurlijk 
hoeft dit niet duidelijk centraal te staan binnen 
een beschrijvend boek over Google, maar een 
verwijzing naar netwerken zou hier naar mijn 
mening wel op zijn plaats zijn. Wat voor macht 
gaat er bijvoorbeeld schuil achter het succes van 
het algoritme dat Google gebruikt? En op welke 
manier komt het principe van ‘the rich get richer’ tot 
uiting? Daarnaast is het ook belangrijk te belichten 
dat gebruikers wel degelijk voor Google werken, 
gebruikers zijn belangrijk voor de datageneratie 
van Google. Impliciete participatie is een belangrijk 
onderdeel voor het succes van Google en dit wordt 
naar mijn mening niet genoeg benadrukt. Terwijl 
de titel dit wel impliceert. Olsthoorn gaat wel in 
op de waarde van onze profielen op Facebook, 
die gemiddeld zo’n €50,00 op kunnen leveren 
wanneer de Social Network Site haar gebruikers 
zou gaan betalen. Maar hoe zit dit met Google? 
De kracht van het boek ligt mijns inziens vooral 
in de waarschuwing dat Google “while free, [it] 
is not without a cost. As much as we use Google, 
Google uses us” (Albanese, 2011). Het boek is 
bedoelt om een kritische kanttekening te zetten 
bij de ‘overheersing’ van Google. Olsthoorn 
benadrukt dat er forse risico’s dreigen voor de 
informatievoorziening wanneer gebruikers achteloos 
blijven omgaan met zogenaamde gratis diensten. 
Om lang en goed gebruik te kunnen blijven maken 
van zo’n gigantische zoekmachine is een kritische 
blik vereist. Voor het kritisch bevragen van de 
dominante positie van Google is het boek van 
Olsthoorn een interessante aanzet. 
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ABSTRACT
De social network site (SNS) Facebook kan met recht een 
van de populairste web 2.0. platformen ter wereld worden 
genoemd. In ruim zeven jaar heeft de site meer dan 
vijfhonderd miljoen actieve gebruikers en wordt haar waarde 
inmiddels geschat op meer dan drieëndertig miljard dollar 
(New York Times, 2010). Het lijkt alsof er een verschuiving 
plaatsvindt van de offline wereld naar de online wereld, 
mede dankzij Facebook. Alle activiteiten en momenten 
en iemands persoonlijke leven lijken gedeeld te moeten 
worden met het online netwerk. Maar wat doet Facebook 
uiteindelijk met deze enorme informatiestroom in de vorm 
van enorme aantallen gebruikersgegevens? In dit artikel 
zal worden ingegaan op Facebooks businessmodel en de 
door haar opgestelde Terms of Service, ten behoeve van dit 
verdienmodel. Zijn Facebooks praktijken wenselijk en kan er 
worden gesteld dat gebruikers een keuze hebben wanneer 
zij niet weten wat er achter de schermen gebeurt en daar 
ook geen inzage in krijgen? Beweringen zullen worden 
ondersteund met bevindingen van onder andere danah boyd, 
Peter Olsthoorn, Tiziana Terranova en Dan Burk.

KERNWOORDEN
  Social network site
Web 2.0
Facebook  

Gebruikersgegevens
Businessmodel 
Terms of Service
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TEN BEHOEVE VAN HET BUSINESSMODEL

Facebook. Bedacht in 2003 door Harvard student Mark Zuckerberg als de ‘Face�
mash’. Destijds was de site nog alleen toegankelijk voor studenten van Harvard. 
Nu, ruim zeven jaar later, heeft een twaalfde van alle wereldburgers een Face�
bookaccount en telt de social network site (SNS) meer dan vijfhonderd miljoen 
actieve gebruikers1 wereldwijd. Hiermee is het het grootste social mediaplatform 
ter wereld. De waarde van de site wordt inmiddels op meer dan drieëndertig 
miljard dollar geschat (New York Times, 2010). 

Facebookgebruikers en de informatie en gegevens 
die hen toebehoren kunnen in zekere zin worden 
gezien als producten die aan derden verhandeld 

kunnen worden

Online participatie en exploitatie
Het businessmodel van Facebook is gebaseerd op het ideaal van online par�
ticipatie. �ebruikers delen binnen het netwerk gegevens, data2, content3  en 
informatie4 over zichzelf. Hierbij gaat het niet alleen om informatie die directe 
betrekking heeft op de eigenaar van een Facebookprofi el, maar ook om infor�
matie met een indirecte relatie tot deze persoon, zoals ‘likes’5, prikbordberichten 
en bijvoorbeeld politieke voorkeur en activiteiten die daarop betrekking hebben 
(S mith and Rainie aangehaald in Meijas, 2010:605). Al deze informatie is voor 
Facebook zeer waardevol omdat het adverteerders aantrekt, waaraan het bedrijf 
veel geld verdient. Facebookgebruikers en de informatie en gegevens die hen 
toebehoren kunnen in zekere zin worden gezien als producten die aan derden 
verhandeld kunnen worden (Petersen, 2008:6). Er vindt exploitatie plaats die 
in veel gevallen onopgemerkt blijft door de gebruiker. Volgens onderzoeksjour�
nalist Peter Olsthoorn klopt het argument dat “honderden miljoenen mensen 
persoonsdata in sociale netten weggeven en de commerciële waarde daarvan 
hen volstrekt niet interesseert” dan ook niet (Olsthoorn, 2010:233). Mensen zijn 
slechts onwetend en daardoor niet in staat tot het vormen van een mening en 
het maken van een keuze. Volgens de auteur is het idee van persoonlijke gege�
vens als valuta ‘vergaand’6 en berokkenen de hedendaagse ontwikkelingen op 
het gebied van datamining de consument aanzienlijke schade (2010:233).
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Ten behoeve van hun businessmodel is het voor Facebook van belang dat ge�
bruikers zoveel mogelijk informatie en gegevens over zichzelf bekendmaken. 
Door gebruik te maken van de diensten van Facebook creëert de gebruiker 
economische waarde voor het platform. “Networks are built by the choices and 
strategies of social actors, be it individuals, families, or social groups” (Castells 
aangehaald in Willson, 2010:760). Sociale netwerken zoals die binnen Face-
book kunnen worden gezien als een ‘Scale�free netwerk’ (Barabási & Bonabeau, 
2003:53). Binnen een dergelijk netwerk bevinden zich een groot aantal hubs, 
knooppunten die in verbinding staan met een groot aantal andere nodes. Door 
hun omvang en karakter zijn deze hubs verantwoordelijk voor het voorbestaan 
van het netwerk (Dent, 2009:349,350). Wanneer kleinere knooppunten uitge�
schakeld worden heeft dit nauwelijks tot geen invloed op het netwerk; de hubs 
nemen deze functies over en door het grote aantal knooppunten waarmee zij 
nog steeds in verbinding staan wordt het netwerk niet onderbroken. De werking 
van dit netwerk wil ik uitleggen aan de hand van het volgende voorbeeld:

In zijn artikel Cracking The Facebook Code stelt Thomas E. Weber dat Facebook 
‘bepaalt’ wie van je sociale contacten jouw statusupdates zien (Weber, 2010:3). 
Zelf actief zijn op de site door constant te reageren op statusberichten van 
anderen werkt volgens Weber je eigen ‘populariteit’ en zichtbaarheid niet in de 
hand (2010:2). Anderen dienen juist op jouw berichten te reageren. In dat geval 
verschijnen je updates op de startpagina van ieder van je contacten. Vrienden 
met een netwerk van meer dan 600 vrienden, hubs, belemmeren jouw eigen 
zichtbaarheid juist weer (2010:3). 

Als wordt gekeken naar de term free ‘labor’ die Tiziana Terranova hanteert in 
haar artikel Free Labor – producing Culture for the Digital Economy, kan worden 
gesteld dat deze van toepassing is op de activiteiten die gebruikers verrichten 
binnen Facebook en waarmee de SNS op haar beurt veel geld verdient. De 
arbeid die gebruikers verrichten voor Facebook kan ‘free labor’ worden genoemd 
(Terranova, 2000). De vrijwillige arbeid van de gebruiker wordt omgezet naar 
een systeem of model om winst te maken. De arbeid in dezen is nagenoeg 
kosteloos; het enige dat de gebruiker terugkrijgt voor de bewezen diensten is 
toegang tot de software en toepassingen binnen de site. Ondanks dat de arbeid 
die de gebruiker verricht vrijwillig is, is het de vraag of het de exploitatie van 
de gebruikers rechtvaardigt, omdat het op een zo impliciete manier gebeurt. 
Bijna alle Web 2.0 platforms hebben als doel het maken van winst en probe�
ren om dit te bewerkstelligen grip te krijgen op de individuele verlangens en 
consumptiepatronen van hun gebruikers zodat ze interessant gevonden worden 
door adverteerder en dataminers. Dit gebeurt door op een zo efficiënt mogelijke 
manier zoveel mogelijk informatie te verzamelen. 

Terms of Service
Net als vele andere Web 2.0 toepassingen maakt Facebook gebruik van Terms 
of Service (ToS)7. Dit is een overeenkomst waarmee de gebruiker akkoord dient 
te gaan alvorens hij gebruik kan maken van de aangeboden diensten. In de ToS 
heeft Facebook vastgelegd wat de rechten en plichten van de gebruiker zijn. De 
overeenkomst telt achttien bepalingen die ieder zijn uitgebreid met een ruim 
aantal paragrafen (Facebook Terms, 2010). 
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Voor gebruikers is het niet toegestaan foutieve informatie over zichzelf te ver�
strekken of een account voor iemand anders aan te maken zonder toestemming 
van die persoon. Daarnaast mag iedere gebruiker slechts één persoonlijk profiel 
beheren en dient hij minimaal dertien jaar te zijn. Indien Facebook om wat voor 
reden dan ook overgaat tot het beëindigen van een profiel, mag deze gebruiker 
niet opnieuw een profiel aanmaken. Daarnaast is het verboden voor Facebook�
gebruikers om hun profiel te gebruiken voor eigen, commercieel gewin: “such 
as selling your status update to an advertiser” (Facebook Terms, 2010). Dit is 
op zijn zachtst gezegd opmerkelijk, aangezien Facebooks businessmodel vol�
ledig is gebaseerd op dit principe. Het platform doet zelf wat zij haar gebruikers 
verbiedt. 

Naast bovenstaande voorwaarden worden gebruikers geacht hun contactinfor�
matie accuraat en up to date te houden en verleent Facebook zichzelf het recht 
ten allen tijden profielcontent te verwijderen wanneer zij van mening is dat 
dit in strijd is met de door haar opgestelde ToS. Dit geldt ook wanneer er in 
Facebooks ogen sprake is van onacceptabel gedrag door de gebruiker; Facebook 
verleent zichzelf in dit geval het recht om gebruikers de volledige toegang tot de 
site te ontzeggen. 

Wanneer de gebruiker akkoord gaat met de door Facebook opgestelde ToS, stemt 
hij ermee in dat Facebook geen enkele verantwoordelijkheid neemt als het gaat 
om veiligheid; het gebruik van de site is volledig op eigen risico. Bovendien 
wordt met het ‘ondertekenen’ van de ToS door de gebruiker, Facebook gevrij�
waard van alle, schade, verliezen en kosten “of any kind” (Facebook Terms, 
2010). Iedere niet�Amerikaanse gebruiker van de SNS stemt ermee in dat zijn of 
haar persoonlijke informatie wordt overgedragen en verwerkt in de Verenigde 
Staten. Daarnaast  vervangt de door Facebook opgestelde ToS alle voorgaande 
overeenkomsten en kan deze ten allen tijde worden gewijzigd. Dus zelfs wanneer 
een gebruiker deze overeenkomt volledig doorleest, alvorens het te onder�
tekenen, kan hij instemmen met iets waarvan hij geen weet heeft, omdat de 
voorwaarden in een later stadium aangepast kunnen worden door de eigenaar 
(Facebook Terms, 2010). 

Dus zelfs wanneer een gebruiker deze overeenkomt 
volledig doorleest, alvorens het te ondertekenen, 

kan hij instemmen met iets waarvan hij geen weet 
heeft, omdat de voorwaarden in een later stadium 

aangepast kunnen worden door de eigenaar

Zoals uit bovenstaande naar voren komt, is het voor gebruikers niet mogelijk om 
te onderhandelen over de ToS. Bovendien is deze overeenkomst geformuleerd 
in juridisch jargon, waardoor de inhoud ervan voor de gemiddelde gebruiker 
lastig te begrijpen is. Dan Burk zegt hierover “...such “boilerplate” contracts 
face a conceptual problem under traditional theories of contract, which is that 
consumers typically neither read the fine print, nor when they do read the 
fine print, do they understand the terms stated” (2010:8). De meeste gebruikers 
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ondertekenen de overeenkomst zo snel mogelijk door op de ‘I�agree�knop’ te 
drukken om meteen gebruik te kunnen maken van de diensten van het platform. 
Zij weten daardoor in de meeste gevallen niet eens waaronder zij hun ‘virtuele 
handtekening’ hebben gezet en met welke rechten en plichten zij akkoord zijn 
gegaan. Contracten, zo stelt Burk, werden van oudsher beschouwd als een on�
derhandelingsmiddel. Maar het contract opgesteld door Facebook in de vorm van 
ToS heeft op die definitie niet langer betrekking. Wanneer we het hebben over 
overeenkomsten zoals de ToS moet niet langer worden gedacht in termen van 
klassieke contractuele transacties (Radin aangehaald in Burk, 2010:8). 

Privacy Policy
Naast de ToS hanteert Facebook ook een Privacy Policy (PP)8. In deze policy 
staat dat Facebook alle acties van gebruikers bijhoudt en archiveert die plaats�
vinden op de site. Onder acties verstaat Facebook het toevoegen van vrienden, 
deelnemen aan een groep, het creeren van fotoalbums en het plaatsen van 
statusupdates. Vervolgens staat er in de PP: “If you do not want us to store 
this information, visit this help page”. Maar de helppagina is onoverzichtelijk 
en omslachtig ingedeeld waardoor het voor gebruikers een hele opgave is hier 
doorheen te navigeren en deze opties uit te schakelen. Naast informatie over 
activiteiten van gebruikers verzamelt Facebook  ook gegevens over het IP�adres 
van de gebruiker, het apparaat waar vandaan connectie wordt gemaakt met de 
site en de andere pagina’s die de gebruiker bezoekt. Wanneer een gebruiker zijn 
Facebookprofiel verwijderd, worden de gegevens en informatie die dit profiel 
bevat nog negentig dagen door Facebook bewaart en gebruikt (Facebook Policy, 
2010). 

Standaard staan de privacyinstelling van een Facebookprofiel zo ingesteld dat 
alle informatie toegankelijk is voor anderen (Facebook Policy, 2010). Indien 
de gebruiker dit wil veranderen dient hij dit zelf handmatig aan te passen. Dit 
blijkt echter een ingewikkelde opgave te zijn omdat er door tientallen opties en 
instellingen genavigeerd moet worden. Volgens zowel de Terms of Service als 
Facebooks Privacy Policy draait de SNS er in essentie om mensen met elkaar in 
contact te brengen en om informatie met elkaar te delen (Facebook Terms, 2010; 
Facebook Policy, 2010). Facebook beweert de verzamelde gegevens te gebruiken 
voor een “safe, efficient, and customized experience” (Facebook Policy, 2010). 
Maar in wezen draait het allemaal om het verkopen en exploiteren van informa�
tie en gegevens aan externe partijen. 

Transparantie, of beter gezegd: het gebrek daaraan
Met inachtneming van de hiervoor beschreven procedures, kan gesteld worden 
dat Facebooks ToS een middel is om het gedrag van haar gebruikers te regule�
ren. Doordat de eigenaren van het platform bepalen welk gedrag acceptabel is 
en welke eventuele gevolgen hieraan verbonden zijn, ontstaan er scheve verhou�
dingen tussen de site en de gebruikers. 

Facebookgebruikers worden niet gedwongen om zich te houden aan de over�
eenkomst die is opgesteld door Facebook. Zij kunnen er tevens voor ‘kiezen’ om 
niet in te stemmen met de voorwaarden die Facebook stelt. Kate Raynes��oldie 
stelt dat “...the choice to use (or not use) sites like Facebook is often framed as 
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one that is made freely and without consequence, when in reality there can be a 
high social cost to non–participation” (2010:1). De uiteindelijke ‘keuze’ ligt zoge�
zegd bij de gebruiker. Maar in hoeverre heeft een gebruiker een keuze wanneer 
het een kwestie is van: ‘take it or leave it?’ En daarbij: hoe is een gebruiker in 
staat een weldoordachte keuze te maken wanneer hij niet weer waarmee hij 
instemt? Mediawetenschapper danah boyd stelt dat er geen sprake is van een 
keuze wanneer mensen onwetend zijn over de opties waartussen een  keuze kan 
worden gemaakt. “Facebook keeps saying that it gives users choices, but that 
is completely unfair. It gives users the illusion of choice and hides the details 
away from them “for their own good” (boyd, 2010:2). Zij pleit dan ook voor 
meer transparantie in dergelijke overeenkomsten, zodat gebruikers zich in meer�
dere mate realiseren waarmee zij akkoord gaan wanneer zij een overeenkomst 
‘ondertekenen’. boyd pleit tevens voor meer transparantie wat betreft ‘interface 
design’ (boyd, 2010:2). Mensen realiseren zich volgens haar niet dat hun ge�
gevens inzichtelijk zijn voor elke derde partij, wanneer de privacy instellingen 
op een dergelijke manier staan ingesteld. “They think that if they lock down 
everything in the settings that they see, that they’re completely locked down” 
(boyd, 2010:2). �ebruikers hebben er volgens boyd bovendien geen idee van 
waarvoor Facebook hun gegevens gebruikt. Er is totaal geen sprake van transpa�
rantie wanneer de ToS zonder aankondigingen door Facebook gewijzigd kunnen 
worden. En de verantwoordelijkheid wat betreft het op de hoogte blijven van 
deze veranderingen bovendien bij de gebruiker ligt9. 

Indien Facebook haar gebruikers op een transparante manier informeert over 
waarvoor hun gegevens worden gebruikt en zij daarnaast een werkelijke keuze 
krijgen én daarbij het recht om te onderhandelen, zou er van dit probleem geen 
sprake zijn (boyd, 2010:3). 

Als reactie op alle commotie rondom haar businessmodel en het eenzijdige 
karakter van de ToS, kwam Facebook in 2010 met initiatief van de ‘�overnance 
Page’10. Facebookgebruikers zouden hier kunnen meebeslissen over bepaalde wij�
zigingen in de ToS. Er worden op de site stemmingen gehouden en indien dertig 
procent van alle actieve gebruikers voor zo’n stemming is, zal Facebook hieraan 
gehoor geven. Het is echter lastig te controleren of Facebook dit werkelijk ten 
uitvoer brengt. Maar uit dit gegeven blijkt wel dat er iets aan het veranderen is 
binnen het niet�transparante karakter van Facebook.  

Er is hier sprake van een machtsverhouding 
waarbij de gebruiker onderdanig is aan de macht 

van de eigenaar van het platform: Facebook. 

Panopticon
Zoals eerder gesteld in dit artikel vormt de ToS een machtsmiddel waarmee 
Facebook controle uitoefent over haar gebruikers. Het is een eenzijdig contract 
waaraan de gebruiker zich dient te gehoorzamen. Indien de regels uit dit con�
tract niet worden nageleefd, volgen er mogelijk sancties. Er is hier sprake van 
een machtsverhouding waarbij de gebruiker onderdanig is aan de macht van 
de eigenaar van het platform: Facebook. De machtsverhoudingen die binnen dit 
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systeem werkzaam zijn, werken vanuit een top�down structuur. De macht wordt 
hier van bovenaf geregeld. Volgens Deborah Halbert kunnen SNS worden gezien 
als hegemonieën waarbinnen de eigenaar van het platform de volledige controle 
en zeggenschap heeft over de activiteiten die hierbinnen plaatsvinden. Opmer�
kelijk is dat gebruikers � ondanks de regulering van bovenaf � de ruimtes op 
deze sites ervaren als publieke, democratische ruimten (2009:4). Een verklaring 
voor dit tegenstrijdige gegeven kan worden gevonden in het feit dat de top�
down regulering die door Facebook wordt uitgevoerd zich aan het gezichtsveld 
van de gebruiker onttrekt. Zij worden op een � voor hen � onzichtbare manier 
in de gaten gehouden. Daarbij zijn de opties voor het waarborgen van de eigen 
privacy door gebruikers onoverzichtelijk en op het eerste gezicht niet aanwezig. 
Hierdoor wordt de gebruiker niet meteen geconfronteerd met dergelijke opties. 
Omdat deze processen plaatsvinden achter de schermen van het platform is 
er weinig weerstand (Langlois et al. 2009:6). Door het niet expliciet zichtbaar 
maken van deze processen tracht Facebook haar gebruikers onwetend te houden. 
En daarmee tevreden. 

De manier waarop Facebook haar gebruikers controleert en hun activiteiten in de 
gaten houdt kan in verband worden gebracht met Jeremy Bentham’s Panopticon 
en Michel Foucaults en �reg Elmers hierop gebaseerde theorieën.   

Het Panopticon, het �riekse woord voor ‘alziend’ is een gevangenis met een 
bijzondere architectuur, bestaande uit een cirkelvormig gebied met een sur�
veillancetoren in het centrum. De cellen bevinden zich langs de buitenmuur, 
rondom de toren. Elke cel heeft een raam aan de zijkant en eveneens glas of 
tralies aan de kant van de deur. Door deze constructie is alles wat de gevangene 
doet zichtbaar en hierdoor heeft hij het gevoel voortdurend bewaakt te worden 
(Foucault, 1995:99). Het concept van het Panopticon is een metafoor voor de 
overgang naar de moderne macht. �reg Elmer schrijft over een Panopticon 
zonder muren. Onze hedendaagse maatschappij is gebaseerd op controle, codes, 
machines, netwerken en databases (Elmer, 2006:284). Elke burger is een ver�
dachte geworden; alles wordt bekeken, gecontroleerd en opgeslagen. Alles dient 
zichtbaar en controleerbaar zijn. Door deze constante monitoring, zullen de 
burgers hun gedrag veranderen. Het Panopticon is “an important mechanism, for 
it automatizes and disindividualizes power” (Foucault, 1995:203). 

Het meeste kwalijke aan Facebooks praktijken 
is echter niet het bespioneren van haar gebruikers 

en het verkopen van de gegevens die hen 
toebehoren, maar het feit dat Facebook haar 

gebruikers niet inlicht hierover

Als we dit concept in verband brengen met Facebook kunnen er een aantal zeer 
belangrijke overeenkomsten worden ontdekt. Echter, een aanzienlijk verschil met 
het Panopticon, is dat de meeste gebruikers binnen Facebook zich niet realiseren 
dat hun activiteiten worden geobserveerd. Dit is omdat zij niet op de hoogte zijn 
van de exacte inhoud van de ToS en omdat het ‘alziende’ karakter van Facebook 
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door het interfacedesign verborgen blijft. Door deze gegevens zullen Facebook�
gebruikers hun gedrag niet direct aanpassen. Het meeste kwalijke aan Facebooks 
praktijken is echter niet het bespioneren van haar gebruikers en het verkopen 
van de gegevens die hen toebehoren, maar het feit dat Facebook haar gebruikers 
niet inlicht hierover. Hierdoor kunnen gebruikers zich niet beschermen tegen 
de macht van Facebook. En ook al gaat het Facebook slechts om collectieve 
gegevens, getallen en cijfers waarmee zij geld kan verdienen. Het feit dat deze 
praktijken plaatsvinden zonder medeweten van de personen waarom het gaat, 
is kwalijk. Het wordt tijd voor een transparantere werkwijze, zodat Facebook�
gebruikers zelf de keuze kunnen maken of zij hun medewerking aan dergelijke 
activiteiten willen verlenen of niet. 

Voetnoten
[1]  Een overzicht van het aantal actieve gebruikers wereldwijd is te vinden op: 

http://www.Facebook.com/press/info.php?statistics

[2]  Met ‘data’ bedoelt Facebook de inhoud van profielen die kunnen worden 
verstrekt aan derden (Facebook Terms, 2010)

[3]  Met ‘content’ bedoelt Facebook alle inhoud wat de gebruiker post op zijn 
profiel dat niet kan worden geschaard onder de noemer: ‘informatie’ (Face�
book Terms, 2010)

[4]  Met de term ‘informatie’ bedoelt Facebook feiten en andere informatie die  
 betrekking heeft op de gebruiker, met inbegrip van acties die hij of zij neemt  
 (Facebook Terms, 2010)

[5]  Facebookgebruikers kunnen aangeven dat ze bepaalde berichten van 
 anderen of zichzelf ‘leuk vinden’ door op de like�button te klikken
 
[6]  Olsthoorn kaart in zijn boek De macht van �oogle (2010) aan dat ieder 
 Facebookprofiel (in totaal vijfhonderd miljoen) bij een beurswaarde van 25  
 miljard vijftig dollar waard zou zijn (p.233). 

[7]  Facebook noemt haar ToS Statement of Rights and Responsibilities. Deze is  
 te raadplegen via: http://www.Facebook.com/terms.php

[8]  Facebooks Privacy Policy is voor de laatste keer herzien op 22 december   
 2010 en is te raadplegen op: http://www.Facebook.com/policy.php

[9]  tosback.org is een website die van zesenvijftig sites – waaronder Facebook  
 � de gebruikersovereenkomsten heeft geregistreerd en indien daarin iets   
 wordt gewijzigd, wordt dit op de site gepubliceerd. Praktisch gezien bestaat  
 er voor gebruikers van Facebook een mogelijkheid om wijzigingen in de ToS  
 bij te houden, echter zal maar een kleine groep gebruikers van deze dienst  
 gebruik maken.

[10] Te raadplegen via http://www.facebook.com/fbsitegovernance
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Het boek You Are Not A Gadget van Jaron Lanier 
is een betoog waarin de auteur - techno goeroe 
en pionier op het gebied van virtual reality - Jaron 
Lanier - waarschuwt voor een vluchtige maatschap-
pij waarin uniciteit en kwaliteit verloren gaat. Alles 
draait nog maar om kwantiteit.  Door middel van 
korte stukjes zet Lanier helder zijn gedachtegoed 
uiteen en vraagt hij om een nieuwe, kritische 
reflectie als het gaat over de gevolgen van het web, 
waarbij de mens centraal staat. Het lijkt erop dat 
Lanier een hedendaagse Luddiet is. Hij lijkt angstig 
te zijn voor technologische ontwikkelingen. Voor 
technologie die zelf zeggenschap heeft waardoor de 
mens in dat proces niet langer nodig is. En dit alles 
terwijl Lanier vroeger - in de tijd waarin hij werkte 
voor  het blad Wired - een echte internetevangelist 
was. Hij verkondigde dat het web een betere wereld 
zou bewerkstelligen. Er zou persoonlijke autonomie 
ontstaan en meer democratie. Bovendien zou 
kennis voor iedereen toegankelijk worden. Op deze 
voorspellingen is Lanier teruggekomen. Software-
ontwikkelaars en – wetenschappers hebben volgens 
hem de neiging te denken dat digitale technologie 
menselijke behoeften kan invullen en menselijke 
eigenschappen kan vervangen. Maar dit is volgens 
hem niet langer het geval.     

Lanier vergelijkt onze hedendaagse leefwereld met 
een bijenkolonie waarin iedereen maar achter elkaar 

aan vliegt, zonder te weten waar naartoe. Zijn boek 
is een manifest tegen de ‘Web 2.0-aanbidding’, 
waarin mensen zichzelf volledig lijken te verliezen. 
“[The web 2.0] ideology promotes radical freedom on 
the surface of the web, but that freedom, ironically, 
is more for machines than people” (Lanier, 2010:3). 
Iedereen wil deelnemen aan de hype, maar slechts 
een kleine groep levert daadwerkelijk een bijdrage 
die ertoe doet (Nielsen, 2006:1). De rest van de 
inhoud is een kopie van al het andere. Elk aspect van 
onze offline dagelijks leven wordt in kaart gebracht 
door middel van social media-applicaties en dit 
resulteert in een verschuiving van offline naar online 
(Gordon, 2007:886). Het alledaagse verandert in een 
product, een gadget (Gordon, 2007:898). Door het 
gebruik van het web verandert onze cultuur en ook 
de markt. Maar wat betekenen deze verschuivingen 
voor de kwaliteit van ons leven en de maatschappij 
waarin we leven? Lanier is op zijn hoede voor ‘online 
collectivisme’ en ‘the wisdom of the crowds’. Want 
hij gelooft niet dat samenwerking altijd de beste 
resultaten oplevert. Dit instrument moet volgens 
hem selectief worden gebruikt en niet verheerlijkt 
voor ‘it’s own sake’. Door de coöperatieve cultuur die 
er is ontstaan, luisteren we niet meer naar de stem 
van het individu – zelfs niet meer naar deskundigen. 
Het idee dat collectieve wijsheid het dichtst bij de 
waarheid zit, voert volgens Lanier de boventoon 
in onze hedendaagse online cultuur. Een site als 
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Wikipedia onderdrukt het geluid van individuele 
stemmen. Personen veranderen in ‘multiple choice-
identiteiten’. De Web 2.0 hype prefereert volgens 
Lanier kwantiteit boven kwaliteit en het zorgt er 
volgens hem voor dat gebruikers van dergelijke 
platformen onbewust worden geïnfecteerd met het 
‘digitaal maoïsme’. Het individu wordt in vergelijking 
met het collectief in waarde gedegradeerd. Volgens 
Lanier zijn collectieven niet in staat creativiteit en 
originaliteit voort te brengen. Daarvoor zijn volgens 
hem nog altijd individuen nodig. 

Lanier spreekt in zijn boek over hoe intellectueel 
eigendom wordt bedreigd door de economie van 
gratis content via het web. Hij stelt dat er door de 
digitalisering een centrale bibliotheek zal ontstaan, 
met van elk boek maar een exemplaar. De content 
ervan zal gratis toegankelijk zijn voor iedereen. 
Hoewel dit in eerste instantie een positieve ontwik-
keling lijkt, waarschuwt Lanier ervoor de dat bron 
van wat voor bestand dan ook zoek zal raken en 
dat slechts een aantal gelukkigen zal slagen binnen 
deze nieuwe configuratie. Lanier vreest dat de 
overgrote meerderheid van journalisten, muzikanten, 
kunstenaars en filmmakers in de vergetelheid zullen 
raken omwille van ons mislukte digitale idealisme 
(Lanier, 2010:130-120). 

Het lijkt erop dat we leven met de gevolgen van 
een samenleving die we zelf hebben gecreëerd. 
De gadgets (onze huizen, auto’s, technologische 
hulpmiddelen - in het kort: lifestyle) die we kopen 
om mee te doen aan deze hype, zorgen ervoor dat 
we meer geld uitgeven, steeds hogere hypotheken 
nemen en om dit alles te kunnen blijven betalen, we 
meer van onze tijd besteden aan betaalde arbeid. 
We zijn terechtgekomen in een vicieuze cirkel. 
Productietijd en vrije tijd zijn in elkaar overgevloeid. 
Onze iPhones en Blackberry’s lijken nuttige remedies 
om tijd te besparen, maar in werkelijkheid is het 
tegendeel waar (Haegens, 2010:29-31). Het draait 
enkel en alleen om kwantiteit en meedoen met 
de heersende hype. Gemiddeld slapen we een uur 
minder per nacht dan twintig jaar geleden en 
zijn we sneller gaan praten, allemaal om aan de 
verwachtingen te kunnen voldoen die we onszelf 
hebben opgelegd gedurende de afgelopen jaren 
(Haegens, 2010:28). Onze hedendaagse cultuur is 
een ‘bijencultuur’ geworden.

Online cultuur, zo zegt Lanier, is een cultuur van 
reactie zonder actie. We bevinden ons volgens 
hem in een aanhoudende slaperigheid en de enige 
manier om daaraan te ontsnappen is om een einde 
te maken aan de bijenkorf waarin we ons bevinden. 
De enige manier om de heersende anonimiteit 
te bestrijden en uit het collectieve bewustzijn te 
stappen. Om weer invloed hebben op onze eigen tijd 
en ons eigen levens, moeten we onszelf de vraag 
stellen bij elke beslissing die we maken, hoe dit onze 
persoonlijke levens beïnvloedt (Heagens, 2010:31).

Lanier dwaalt in zijn boek een aantal keren af naar 
lastig te bevatten, technische processen, waarin zijn 
achtergrond als computerwetenschapper opspeelt. 
Het is op die momenten niet geheel duidelijk 
waarom hij deze processen beschrijft en wat hij 
hiermee wil bereiken. 

Over het algemeen is het boek duidelijk en 
helder en bovendien overtuigend. Hij wil de 
virtuele wereld veranderen in een nieuwe vorm van 
digitaal humanisme (Lanier, 2010:100), voordat 
softwareontwikkelaars beslissingen nemen op 
het gebied van interface design, waardoor het 
gedrag van gebruikers van platformen op het web 
beïnvloed wordt. Net zoals er beslissingen worden 
gemaakt over de afmetingen van spoorwegen 
en de snelheden van treinen, zo worden er ook 
keuzes gemaakt over het ontwerpen van software. 
Bijvoorbeeld bepaalde bestandsindelingen op onze 
personal computers. Door vooraf geprogrammeerde 
keuzes van de softwaremakers is er sprake van lock-
in (Lanier, 2010:3,9,13). De gebruiker zal hierdoor in 
een bepaalde richting worden gedwongen. 

Ondanks dat ik het boek van Lanier interessant en 
boeiend vond en tevens een welkom tegengeluid 
tegen alle internetutopisten, zet ik wel mijn 
vraagtekens bij het toekomstvoorspellende karakter 
van dit boek. Lanier spreekt over steeds intelligenter 
wordende robots, die de mens uiteindelijk overbodig 
zal maken en het veranderende karakter van de 
mens an sich: leeghoofdig en inhoudsloos. Omdat 
zij zich aan zal passen aan de technologie. Ik heb 
moeite met dit soort beweringen omdat we dit 
simpelweg niet kunnen voorspellen. 
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ABSTRACT
Open source software vormt een economische bedreiging voor 
Microsoft. Dat is de reden waarom Microsoft, de machtige 
gigant, al jaren de competitie aangaat met de ‘underdog’ 
Linux. Dit artikel zal een inzicht geven in de competitie 
tussen propriëtaire en open source software. Vaak wordt open 
source software beschouwd als software die hetzelfde is als 
free software. Er zal worden uiteengezet op welke manier 
free software en open source software principieel van elkaar 
verschillen. Propriëtaire software wordt als gezamenlijke 
vijand beschouwd. De competitie wordt gekenmerkt door 
tegenstellingen. Dit zorgt ervoor dat free software, open 
source software en propriëtaire software als een issuenetwerk 
kan worden beschouwd. Het is een strijd naar hegemonie 
en het conflict wordt op technisch, economisch, sociaal en 
politiek niveau gestreden. De grootste veranderingen waar 
open source software voor heeft gezorgd, spelen zich af op 
het gebied van productie en distributie. Zowel op het gebied 
van productie en distributie zijn assumpties van kracht. Deze 
assumpties zullen in dit artikel worden bevestigd of ontkracht. 
Verder is het conflict binnen het open source-discours op 
allerlei niveaus getransformeerd in een politieke kwestie. 
Daarnaast heeft open source software directe invloed op 
overheden en bedrijven. Microsoft blijft een immateriële 
strijd voeren, maar moet stappen maken richting open 
source software. ‘Open’ is een waardevol merk geworden 
en staat symbool voor innovatie, stabiliteit, flexibiliteit 
en kostenbesparing. De competitie tussen open source en 
propriëtaire software eindigt in dit artikel in een zege voor 
open source software. Desalniettemin kan er niet gesproken 
worden van een eindzege, de competitie zal verdergaan.

KERNWOORDEN

Free software
Open source software
Propriëtaire software
Linux
Microsoft
Issuenetwerk 

Noöpolitik
Scale-free network 
Competitie
Ideologie
Productie
Distributie
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“In a world of no walls or fences, we don’t need Windows or Gates” 
(unknown)

Microsoft en Linux, twee grote concurrenten in de software�wereld. Met elk een 
eigen productiemodel, businessmodel en fi losofi e. Microsoft is een groot en rijk 
bedrijf die commerciële software verkoopt en daar tevens de eigenaar van blijft. 
Linux daarentegen produceert open source�software, waarvan de onderliggen�
de broncode door het publiek vrij te verkrijgen, gebruiken, wijzigen, kopiëren 
en verspreiden is. In het digitale tijdperk worden diverse vormen van eigen�
dom uitgedaagd, zo ook software (Weber, 2004: 1). Open source software vormt 
een economische bedreiging voor Microsoft. Dat is de reden waarom Microsoft, 
de machtige gigant, al jaren de competitie aangaat met de ‘underdog’ Linux. De 
competitie tussen propriëtaire1 en open source software. 

De essentie van open source software is dat de broncode free is. Het woord free 
kent in de Engelse taal twee betekenissen namelijk kosteloos en vrij. In de con�
text van open source benoemt free het idee van vrijheid. Richard Stallman, 
de oprichter van de Free Software Foundation, stelt dat je om het concept te 
kunnen begrijpen je moet denken in termen van “free as in free speech, not as 
in free beer” (FSF, 2010). Stallman kan gezien worden als de grondlegger van de 
open source beweging. 

Om het concept te kunnen begrijpen 
moet je denken in termen van 

“free as in free speech, not as in free beer”

In 1985 richtte Stallman de Free Software Foundation (FSF) op, een organisatie 
die als doel had de rechten van computergebruikers te bevorderen. Het recht om 
computerprogramma’s te kunnen gebruiken, bestuderen, aanpassen, kopiëren en 
te herdistribueren (Klang: 2005: 1). Vrijheid speelt een belangrijke rol in de fi �
losofi e van free software. Om deze vrijheid te kunnen blijven waarborgen stelde 
Stallman een licentie op die zou voorkomen dat free software weer zou veran�
deren in commerciële software. Deze licentie is de GNU General Public License 
(�PL), en verbiedt een samensmelting van propriëtaire met open source software 

DE COMPETITIE TUSSEN OPEN 
EN PROPRIËTAIRE SOFTWARE

OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN 
YOUR EYES!YOUR EYES!YOUR EYES!YOUR EYES!YOUR EYES!YOUR EYES!YOUR EYES!
 Door Annouck Welhuis
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die weer gedistribueerd wordt als propriëtaire software (FSF, 2007). Hierdoor 
wordt het voor commerciële bedrijven onmogelijk om delen van free software 
met een �PL te gebruiken binnen hun eigen software. Dit zou namelijk beteke�
nen dat deze software automatisch onder de �PL zou vallen en het daarmee vrij 
zou zijn voor het publiek (Benkler: 2006: 64). Op deze manier dwingt de �PL 
een commercieel gebruik van software af. De �PL als een dwingend manifest 
met vrijheid als hoogste prioriteit. 

Vaak wordt open source software beschouwd als software die hetzelfde is als 
free software. Het beschrijft weliswaar dezelfde categorie van software maar de 
waarden en de filosofie erachter zijn wel degelijk anders (Stallman, 1999: 1). 
“The Free Software movement and the Open Source movement are like two po�
litical parties within our community” (Stallman, 2003: 3). De Free Software 
Foundation ziet het als belangrijkste taak het belang van vrijheid uit te dragen. 
Bij de open source beweging ligt de nadruk meer op de economische voordelen 
en het praktische aspect dat het toegankelijk maken van de broncode met zich 
meebrengt. Beide partijen zijn overtuigd van hun eigen werkwijze en dit zorgt 
voor een principiële tweedeling. Toch wordt ‘propriëtaire software’ als gezamen�
lijke vijand beschouwd. 

Eric Raymond wordt gezien als de eerste persoon die de pragmatische werkwijze 
van de open source beweging beschreef. Dit deed hij in het essay “The Cathedral 
and the Bazaar” die Raymond in 1997 voor het eerst presenteerde aan een Linux 
User Group (Weber, 2004: 113). Met deze metaforen plaatst Raymond de open 
source software in contrast met propriëtaire software. In dit essay benoemt hij 
de principes en voordelen van het open source ontwikkelingsmodel (The Bazaar) 
ten opzichte van het traditionele software ontwikkelingsmodel (The Cathe�
dral). Met pakkende oneliners zoals “Release often and release early” en “given 
enough eyeballs, all buggs are shallow” beschreef Raymond het Bazaar�model 
(Raymond, 1999: 28�29). Raymond plaatst het Cathedral�model lijnrecht tegen�Raymond plaatst het Cathedral�model lijnrecht tegen�
over het Bazaar�model. Het traditionele software ontwikkelingsmodel is namelijk 
gecentraliseerd, gesloten en de release intervallen zijn erg groot omdat alle grote 
bugs eerst intern dienen te worden opgelost (Raymond, 1999). De focus van 
Raymond op open source “is not ethical but financial. In his view, open source 
is basically a new mode of software production” (Van den Boomen en Schäfer, 
2005: 11). De voornaamste reden voor Raymond om de term free software te 
veranderen in open source software, was puur marketingtechnisch (Weber, 
2004: 114). De term free software was te ideologisch en te verwarrend (Van den 
Boomen en Schäfer, 2005: 12; Weber, 2004: 114). De open source beweging 
kreeg meer aandacht onder het grote publiek door de praktische Linus Torvalds. 
In 1994 lanceerde Torvalds de eerste versie van Linux, een open besturingssy�
steem. Dit besturingssysteem werd gezamenlijk gebouwd door een wereldwijde 
gemeenschap van meer dan honderd mensen (Weber, 2004:55). Dit maakte Linux 
het perfecte voorbeeld van het Bazaar�model. Hiermee stelde Linux de dominan�
te positie van Microsoft op de proef.

Het open versus propriëtaire software debat kent een ideologische toon. Voor 
de free software beweging is vrijheid het hoogste doel wat nagestreefd moet 
worden. Volgens Stallman is “the ideology of cooperative social relations em�Volgens Stallman is “the ideology of cooperative social relations em�
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bedded within the knowledge product” essentieel voor free software (Weber, 
2004: 54). Dit vormt een gemeenschap met dezelfde principes, ethiek en moraal. 
Maar Stallman stelt dat het free software idealisme wel extreem praktijkgericht 
is (Stallman, 2002: 55). De open source beweging heeft zich, binnen dit frame, 
de pragmatische technische verwezenlijking van open source software als pri�
oriteit gesteld. De open source software medestanders wilden de beste software 
bouwen op de snelste en goedkoopste manier die mogelijk was. Samen delen 
ze één vijand, namelijk propriëtaire software ontwikkelaars. In dit geval verte�
genwoordigt door het grote Microsoft. Microsoft streeft een zakelijke ideologie 
na, zoveel mogelijk propriëtaire software verkopen en daarmee zoveel mogelijk 
winst maken. Volgens Weber is deze vijand niet ideologisch maar is het een:

technical and business practice villain and that is what the conflict is about. Micro-
soft is the exemplar because this company is seen as sacrificing a technical aesthetic 
to ruthless business practice aimed at gaining market share and profits 
(Weber, 2004: 139). 

Waar free software op ideologisch niveau de confrontatie aangaat met Microsoft 
richt open source software zich meer op de technische confrontatie. Het is een 
aanhoudende competitie tussen free/open software en propriëtaire software. 

De beschreven partijen, free software, open source software en propriëtaire soft�
ware, delen een gezamenlijke kwestie. Ze vormen samen een ‘issuenetwerk’ 
omdat ze het oneens zijn over de zaken waar ze gezamenlijk bij betrokken zijn 
(Marres, 2006:8). Deze issues worden dus gekenmerkt door tegenstellingen. Een 
ander belangrijk kenmerk van een issuenetwerk is hoe issues worden gevormd 
en op welke manier deze issues continue worden herzien. Issues zijn de bouw�
stenen van wat Jodi Dean ‘neodemocracy’ noemt. “Neodemocracies reject the 
fantasy of a public and instead work from the antagonisms that animate politi�
cal life” (Dean, 2003: 108). Daarnaast streeft een neodemocracy niet naar gelijk�Daarnaast streeft een neodemocracy niet naar gelijk�
heid maar is het een strijd voor hegemonie (Dean, 2003: 110). Het open versus 
propriëtaire software debat is een genetwerkt conflict waarbij er gestreden wordt 
naar overwicht. Het conflict binnen het open source discours is op allerlei ni�
veaus getransformeerd in een politiek issue. 

Op een vernuftige manier probeert 
de ene partij de andere partij in 
een kwaad daglicht te stellen

In de competitie van het open�source discours wordt er gebruik gemaakt van 
‘noöpolitiks’. “Noöpolitik is an approach to diplomacy and strategy for the in�“Noöpolitik is an approach to diplomacy and strategy for the in�
formation age that emphasizes the shaping and sharing of ideas, values, norms, 
laws, and ethics through soft power” (Ronfeldt and Arquilla, 2007: 6). Noöpolitik 
is een immateriële manier van macht en gaat over welk verhaal er uiteindelijk 
wint. Daarnaast is noöpolitik de tegenhanger van ‘realpolitik’ dat zich uiteinde�
lijk baseert op harde (vaak militaire) macht (Ronfeldt and Arquilla, 2007: 1). Op 
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een vernuftige manier probeert de ene partij de andere partij in een kwaad dag�
licht te stellen. Volgens Van den Boomen en Schäfer komt dit op neer op drie 
vormen van uitsluiting:

a) criminalising the opponent, spreading doubt about intentions or reliability, con�
stituting and maintaining taboos; b) proving that the antagonist’s claims are wrong 
and irrational, constructing the truth by new evidence and facts; c) the use of rituals, 
metaphors and symbols to reframe the discourse (2005: 16). 

Deze strategieën worden door beiden partijen toegepast. Het doel van dit conflict 
is de strijd naar hegemonie te winnen. Stallman stelt dat deze competitie kan 
worden gezien als een ‘combat’. “Competition becomes combat when the com�“Competition becomes combat when the com�
petitors begin trying to impede each other instead of advancing themselves—
when “Let the best person win” gives way to “Let me win, best or not.” (2002: 
132). Een combat die op technisch, economisch, sociaal en politiek niveau wordt 
gestreden. 

De grootste veranderingen waar open source software voor heeft gezorgd, spelen 
zich af op het gebied van productie en distributie. Open en propriëtaire software 
kent elk zijn eigen politieke implicaties. Het is interessant te kijken hoe deze 
twee uitersten zich tot elkaar verhouden en welke assumpties er van kracht zijn.

De productie van software  
Waar propriëtaire software een gecentraliseerde vorm van productie kent, is de 
productie van open source software gedecentraliseerd. Open source software 
wordt collectief geproduceerd en vindt voornamelijk plaats via het internet. 
Deze manier van produceren is niet afhankelijk van de  markt en niet afhanke�
lijk van bestuurlijke hiërarchieën om de productie te organiseren (Benkler, 2006: 
60). Benkler noemt deze manier van productievorm ook wel commons-based 
peer production. 

De eerste grote assumptie is dat het open source productiemodel geen hiërarchie 
zou kennen. De Linux Foundation publiceerde het paper “Linux Kernel Develop�De Linux Foundation publiceerde het paper “Linux Kernel Develop�
ment: How Fast it is �oing, Who is Doing It, What They are Doing, and Who is 
Sponsoring It” (Kroah�Hartman et al., 2009). Het is interessant te ontdekken dat 
Linus Torvalds zelf niet vertegenwoordigd is op de top 30 lijst van Linux�ont�
wikkelaars. “As the de facto leader of the project, Torvalds exercises a degree of 
autonomy and discretionary power in making final decisions throughout the de�
velopment of Linux” (Kuwabara, 2000). Torvalds wordt frequent de ‘benevolent 
dictator’ genoemd (Van den Boomen en Schäfer, 2005:14). Dit toont aan er een 
bepaalde  rangorde is binnen het Linux� netwerk. 

Het Linuxnetwerk is een ‘scale-free networ’k, aangezien het netwerk in staat is 
grenzeloos te groeien en omdat scale�free netwerken een hoog aantal ‘nodes’ 
kennen (Dent, 2009: 349). Maar een scale�free netwerk volgt altijd de ‘power 
law’ distributie. “Diversity plus freedom of choice creates inequality, and the 
greater the diversity, the more extreme the inequality” (Shirkey, 2006:  35). De 
participatie binnen een scale�free netwerk is niet gelijkwaardig verdeeld. Door te 
stellen dat Linux een scale�free netwerk is, is het een kwestie van statistiek dat 
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dit netwerk eveneens de power law volgt. De power law, ook wel de 80/20 regel 
of het paretoprincipe genoemd, gaat er in het algemeen vanuit dat  80% (meer�
derheid) van de uitkomsten veroorzaakt worden door 20%  (minderheid) van de 
oorzaken (Shirkey, 2006). De productie van open source software, in dit geval 
door de Linux gemeenschap, volgt ook het paretoprincipe. Linux houdt jaar�
lijks een lijst bij van de meest actieve ontwikkelaars. “What we see here is that a 
small number of companies is responsible for a large portion of the total chang�
es to the kernel (Kroah�Hartman et al., 2009: 11). De mate van productie is niet 
evenwichtig verdeeld binnen het Linuxnetwerk. 

De gedachte dat open source is gebaseerd op altruïsme, is verkeerd. Altruïsme, 
de inzet voor anderen zonder eigenbelang, is een mooi gedachtegoed maar in 
de open source praktijk werkt het anders. Er zijn veel open source ontwikkelaars 
die vrijwillig aan open source software werken zonder ervoor betaald te krijgen. 
Sommige open source ontwikkelaars ontvangen wel degelijk een financiële be�
loning voor hun activiteiten (Feller en Fitzgerald, 2002: 144). In een empirische 
studie is aangetoond dat zelfs 50% van de respondenten werd betaald voor het 
ontwikkelen van open source software (Hars en Ou, 2001: 5). Binnen het Linux�
netwerk wordt 70% van het werk gedaan door ontwikkelaars die ervoor betaald 
krijgen (Kroah�Hartman et al., 2009: 10). Hoewel vrijwillig participeren, zonder 
er financieel voor gecompenseerd te worden, de ideologische basis is van open 
source software, werkt de hedendaagse open source praktijk anders. Open source 
software is niet fundamenteel anders, het is een alternatief geworden naast pro�
priëtaire software. 

Open source software is niet fundamenteel 
anders, het is een alternatief geworden 

naast propriëtaire software 

De distributie van software
De term free software is misleidend en dit is ook van invloed op de term open 
source software. Veel open source software wordt inderdaad kosteloos gedistri�
bueerd maar dat betekent niet dat er geen verplichtingen aan zijn verbonden. 
Open source software heeft het concept van eigendom veranderd. In de con�
ventionele notie van eigendom wordt er vanuit gegaan dat iemand het recht 
heeft jou het gebruik, van iets wat van hem is, te weigeren. Hierdoor worden er 
bepaalde economische verhoudingen bepaald: “Property in open source is con�
figured fundamentally around the right to distribute, not the right to exclude” 
(Weber, 2004: 1). Hoewel open source software uitgaat van gedistribueerde ei�Hoewel open source software uitgaat van gedistribueerde ei�
gendom, is het niet free. David Mc�owan stelt namelijk dat open source soft�
ware niet vrij is van het intellectuele eigendomsrecht (2005: 1). Open source 
software heeft copyright en maakt gebruik van licenties. Een licentie geeft echter 
die mensen meer rechten dan ze gewend zijn. De General Public License (�PL) is 
de oudste licentie en is gecreëerd door Richard Stallman. Deze licentie werd op�
gesteld om open source software te beschermen tegen commerciële inmenging. 
Het vereist dat de broncode ten allen tijden gratis beschikbaar moet zijn en dat 
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modificaties aan de broncode zijn toegestaan. Er bestaan ook open source li�
centies die het mogelijk maken commerciële activiteiten te ondernemen met een 
open source broncode (zie figuur 1). 

Figuur 1: Vergelijking van open source licenties (Perens, 1999). 

Het open source netwerk verschuift steeds verder in de commerciële ruimte die 
Microsoft als monopolist beheerst. Het open source netwerk wordt gezien als een 
bedreiging voor het business model van Microsoft (Mc�owan, 2002: 381). Door 
middel van het beïnvloeden van wetgeving en politieke besluitvorming probeert 
Microsoft de open source beweging een halt toe te roepen. Zo pleiten propriëtai�
re softwarebedrijven voor het invoeren van software patentwetgeving. Dit wordt 
gezien als een grote bedreiging voor het open source discours. 

While copyright closure could be successfully countered with copyleft licences, this 
cannot be done with patents. The legislation on copyright (or copyleft) protects a 
specific work; the legislation on patents protects general technological inventions. 
(Van den Boomen en Schäfer, 2005: 22)

Het Open Source Initiative (OSI) en de Free Software Foundation (FSF) werken 
samen om het recht op softwarepatenten aan te vechten (Position Statement, 
2011). Het OSI en de FSF stellen dat de softwarepatenten in tegenspraak zijn met 
het bereiken van kwaliteit en innovatie zoals die bereikt is door open source 
software (Position Statement, 2011: 3). Propriëtaire sofwarebedrijven proberen 
via diverse wegen het open source netwerk aan banden te leggen. “Open source 
thus acts as an institution that affects the structure of the software industry 
much more efficiently than politics and law” (Bärwolff, 2006). Microsoft pro�
beert, door middel van het beïnvloeden van wetgeving en politieke besluitvor�
ming, de open source beweging een halt toe te roepen. Dit omdat de open source 
ontwikkelaars steeds verder in de commerciële ruimte, die Microsoft als mono�
polist beheerst, binnendringen. Het open source�netwerk wordt gezien als een 
bedreiging voor het business model van Microsoft (Mc�owan, 2002: 381). Daar�
entegen zien diverse bedrijven en overheden het open source�model juist als een 
inspiratiebron voor hun eigen praktijk. 

De Nederlandse overheid probeert het gebruik van open source�software te sti�
muleren binnen overheidsinstanties en bedrijven. Hiervoor is het actieplan ‘Ne�
derland open in verbinding’ opgesteld.2 Hiermee wil de Nederlandse overheid de 
interoperabiliteit3 vergroten, de afhankelijkheid van software leveranciers ver�
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kleinen en bij gelijke geschiktheid de voorkeur geven aan open source software 
(Ministerie van Economische Zaken, 2007: 8). Per januari 2009 ondersteunen 
alle ministeries het Open Document Format (ODF) voor het lezen, schrijven, uit�
wisselen, publiceren en ontvangen van documenten.  De plannen van de provin�
cies en gemeenten blijven echter inhouden om meer open source software in de 
praktijk te gaan gebruiken achter bij die van de ministeries (NOiV, 2009). Het is 
onder andere een strategisch keuze om niet afhankelijk te zijn van één software 
monopolist. Hierdoor is de markt open voor competitie. 

Diverse ideeën zijn geïnspireerd door de open source�beweging. De term open 
wordt dan ook vaak als onderdeel van het ‘merk’ zelf gebruikt. Enkele voorbeel�
den hiervan zijn OpenOffice4, OpenCola5 en Openmoko6. Door de term open te 
integreren in de merknaam wordt er impliciet verwezen naar de principes van 
open source. Deze merken zien de open source realiteit niet als een bedreiging 
maar als een kans. 

Het succes van open source software heeft de prioritaire softwaregigant Micro-
soft uitgedaagd in zijn bedrijfsvoering. Voor Microsoft staat vast dat klanten, 
partners en de overheid meer transparantie en flexibiliteit verlangen (Seemayer 
en Matusow, 2005:193). Microsoft stond lijnrecht tegenover open source soft�
ware, toch probeert het bedrijf open source in hun voordeel te laten werken. In 
2006 lanceerde Microsoft bijvoorbeeld de website CodePlex.com. CodePlex biedt 
mensen de mogelijkheid om voor producten van Microsoft eigen applicaties te 
starten en te delen met de rest van de wereld. Microsoft zoekt toenadering tot 
open source software, maar dat betekent niet dat ze stoppen met de juridische 
aanvallen op open source software die op een of andere manier de competitie 
aangaan met hun ‘core’ producten (OSI, 2010). Het is een schijnbare toenadering. 

Het open source�discours kent een ideologische en technologische confron�
tatie. Het issuenetwerk is continue in beweging, er is nog geen overeenkomst 
ontstaan. Open source software is een alternatief geworden naast propriëtaire 
software. Het woord ‘open’ is een begrip geworden dat symbool staat voor in�
novatie, stabiliteit, flexibiliteit en kostenbesparing. De ideologische lading is 
naar de achtergrond verdwenen. Daarnaast geeft het woord ‘open’ een bepaal�
de waarde en kwaliteit aan waarmee veel bedrijven willen worden geassocieerd. 
Open source is een merk, al kan het nooit zo worden geregistreerd omdat het 
te beschrijvend is (Raymond, juni 1999). Naast een merknaam te zijn, kan open 
ook gezien worden als een soortnaam. Open source is namelijk zijn specifieke 
betekenis verloren zoals het in verband stond met free software. 

Wat is begonnen als een ideologie (free software, het belang van vrijheid uitdra�
gen), is getransformeerd in een productiemodel (open source software, met als 
boegbeeld Linux) en heeft uiteindelijk de software markt, de politiek en wetge�
ving weten te beïnvloeden. 

De competitie open versus propriëtaire software: 1�0 
Desalniettemin kan er niet gesproken worden van een eindzege, 
de competitie zal verdergaan.
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Voetnoten
[1] Propriëtair betekent ‘in privaat bezit en onder private controle’. Propriëtaire 

software wordt door het �NU uitgelegd als: “Proprietary software is another 
name for nonfree software. In the past we subdivided nonfree software into 
“semifree software”, which could be modified and redistributed noncommer�
cially, and “ proprietary software”, which could not be” (�NU, 2010).

[2]  Het actieplan ‘Nederland open in verbinding’ is te raadplegen op: <https://
noiv.nl/>. 

[3]  Interoperabiliteit wordt door het Ministerie van Economische Zaken uitge�
legd als het vermogen van (informatie)systemen om op elektronische wijze 
gegevens en informatie te kunnen uitwisselen binnen en tussen organisaties, 
tussen bedrijven en overheden en burgers en overheden en overheden on�
derling (Ministerie van Economische Zaken, 2007). 

[4]  Open Office is een open source kantoorsoftwarepakket. Het is de open vari�
ant van Microsoft Office. De website is te vinden op: <http://nl.openoffice.
org/

[5]  Softdrinkgiganten zoals Coca�Cola en Pepsi doen er alles aan om de formule 
voor de productie van cola geheim te houden. Vrijwilligers hebben een alter�
natief recept op het internet gezet die publiekelijk toegankelijk is. Het recept 
is te raadplegen op: <http://www.colawp.com/colas/400/cola467_recipe.
html>. 

[6]  Openmoko is een project die het mogelijk wil maken mobiele telefoons op 
een open source besturingsysteem te laten functioneren. De website van 
Openmoko is te raadplegen op: <http://wiki.openmoko.org/wiki/Main_
Page>. 
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The customers of social networks are 

not the members of those networks. 

The real customer is the advertiser of 

the future (Lanier, 2010).

Facebook telt meer dan 500 miljoen actieve ge-
bruikers over de hele wereld (Facebook, 2011). Met 
een populatie van 500 miljoen gebruikers, zou Fa-
cebook het op twee na grootste land van de wereld 
zijn geweest, na China en India. De eerste negen 
maanden van 2010 heeft Facebook 258 miljoen euro 
winst(!) gemaakt (Wolters, 2011). Het businessmodel 
van Facebook is in hoge mate afhankelijk van de 
hoeveelheid informatie die de gebruikers delen over 
zichzelf, hun leven en hun interesses. Deze informa-
tie is waardevol voor adverteerders of dataminers en 
Facebook wordt in staat gesteld uit deze informatie 
een financieel voordeel te halen. Om het ‘volk’ te-
vreden te houden moet Facebook ervoor zorgen dat 
het werk dat de gebruikers verzetten, niet voelt als 
werk. 

In het boek “Network Culture. Politics for the 
Information Age” beschrijft Tiziana Terranova de ar-
chitectuur, structuur en controle van netwerken en 
die zij op hun beurt weer hebben op de gebruikers 
van deze netwerken. De nadruk ligt op de culturele 
en politieke dimensies van netwerktechnologieën. 
Daarnaast toont het boek de confrontatie tussen 

arbeid en het globale kapitalisme in de hedendaagse 
digitale economie. 

Het internet is een belangrijke factor in de ontwik-
keling van Network Culture. Het internet is meer dan 
een medium alleen, het speelt een turbulente rol in 
de globalisatie van cultuur en communicatie in het 
algemeen. Het internet heeft onze ervaring van tijd, 
plaats en materialiteit veranderd. Aan de basis van 
het internet ligt een open architectuur, die met het 
idee is ontworpen dat alle netwerken in essentie 
gelijk zijn en in staat moeten zijn een verbinding 
met elkaar aan te gaan. Dit impliceert dat er geen 
limiet zit aan de hoeveelheid netwerken die een 
open architectuur kan faciliteren. Deze netwerken 
zijn in hoge mate gedecentraliseerd en kunnen 
gaan divergeren tot het punt dat de verbinding zelfs 
verbroken wordt (Terranova, 2004: 57). De open 
architectuur vraagt om een intense inspanning om 
bruggen te bouwen tussen divergerende netwerken. 

Netwerken gaan een samenwerking met elkaar aan, 
dit is niet alleen mogelijk op technologisch vlak 
maar ook op het sociale niveau. Het globale netwerk 
maakt samenwerking via het internet mogelijk. Om 
dit fenomeen te beschrijven gebruikt Terranova de 
‘social-factory’ stelling van de Italiaanse autono-
misten (Terranova, 2004: 74). De ‘social-factory’ 
beschrijft het proces dat mensen niet meer op één 
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plek werken, er wordt overal geproduceerd. Er is 
geen onderscheid meer tussen de maatschappij en 
productieplek, arbeid is gedecentraliseerd. De pro-
ductie van open source software kan gezien worden 
als vrijwillige collectieve arbeid, die immateriële 
waarde bewerkstelligt. Maar Terrnanova stelt dat 
“The fruits of collective cultural labour have been 
not simply appropriated, but voluntarily channelled 
and controversially structured within kapitalist busi-
ness practices” (Terranova, 2004: 80). Deze vorm van 
arbeid noemt Terranova ‘free labour’. 

Terranova bouwt het idee van free labour verder op 
theorieën van Italiaanse autonomisten, en voorna-
melijk op de theorieën van de Italiaanse socioloog 
en filosoof Maurizio Lazzarato. Vooral het concept 
‘immaterial labour’ van Lazzarato is van belang voor 
het betoog van Terranova. De term free labour refe-
reert naar arbeid die op twee manieren vrij was: 

the labour of building a community was not com-

pensated by great financial rewards (it was therefore 

‘free’, unpaid), but it was also willingly conceded in 

exchange for the pleasures of communication and 

exchange (it was therefore ‘free’, pleasurable, not-

imposed) (Terranova, 2004: 91).

Deze vorm van arbeid komt vooral in de beginpe-
riode van het internet veel voor. De verhoudingen 
zijn sindsdien sterk veranderd. De gebruikers van 
Facebook zouden gezien kunnen worden als unpaid 
workers. Indirect wordt de free labour die individuen 
hebben verricht gebruikt om geld te verdienen. Het 
business model van Facebook is afhankelijk van de 
hoeveelheid informatie en content die de gebruikers 
delen over zichzelf, hun leven en hun interesses. 
Deze informatie is waardevol voor adverteerders of 
dataminers en Facebook wordt in staat gesteld uit 
deze informatie een financieel voordeel te behalen. 
Het concept free labour stelt academici in staat 
om met een marxistisch/autonoom perspectief de 
samensmelting van commercie en arbeid te analy-
seren. Mark Andrejevic, Trebor Scholz en Søren Mørk 
Petersen zijn academici die momenteel ook onder-
zoek doen binnen dit spanningsveld. 

Terranova legt in haar betoog omtrent free labour de 
nadruk op de exploitatie van gebruikers:

Free labour is the moment where this knowled�

geable consumption of culture is translated into 

excess productive activities that are pleasurably 

embraced and at the same time often shamelessly 

exploited (Terranova, 2004: 78). 

Liever zou ik willen pleiten voor meer transparan-
tie over wat er met de arbeid van de gebruikers 
van Web 2.0-platformen gebeurt. Dit gebrek aan 
transparantie komt voort uit de behoefte van de 
platformeigenaar die zijn ‘volk’ tevreden wil houden. 
De interfaces van Web 2.0-platformen nodigen de 
gebruiker uit zoveel mogelijk informatie en content 
te delen. Zoals eerder gesteld mag deze activiteit 
voor de gebruiker niet voelen als werk. Deze trans-
parantie druist dus in tegen het business model van 
vele Web 2.0-platformen. 

Het concept van privacy is naar mijn mening ook 
onderbelicht in dit boek. In de verhouding baas – 
arbeider, bezit de baas (platformeigenaar) nu 
extreem veel meer persoonlijke informatie over de 
arbeider (de gebruiker) ten opzichte van voor het 
internet. Het is interessant te onderzoeken hoe er 
omgegaan wordt met het recht op privacy binnen 
de wisselwerking tussen commercie en arbeid. 

Om terug te koppelen naar de beginquote, Terranova 
is het eens met Jaron Lanier waneer hij stelt dat de 
gebruikers niet de klanten van Facebook zijn. 

It is clear that Facebook’s customers are those who 

purchase the data generated by the users, who are 

thus producing value ‘almost’ for free (they do get 

the minimum for the production of such value, that 

is access to its software and platform) (Terranova 

geciteerd in Caraway, 2010). 

Hoewel Terranova stelt dat massieve social networks 
zoals Facebook een waardevolle innovatie tonen van 
de netwerkvorm, hoopt ze dat er ooit een massale 
aftocht zal plaatsvinden naar een gedistribueerd en 
eigenaaronafhankelijk social networking platform 
(Terranova geciteerd in Caraway, 2010). De vraag 
blijft of dit het probleem van free labour oplost, of 
alleen maar verschuift. 

Het boek van Terranova geeft veel stof tot naden-
ken, met de nadruk op veel. De concepten zijn erg 
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uiteenlopend en de rode lijn is hierdoor lastig te 
volgen. Dit boek is in 2004 is uitgebracht en be-
paalde concepten blijken tijdsonafhankelijk te zijn. 
Wel is de ‘Network Culture’ momenteel anders dan 
deze was in 2004. Vooral de komst van grote Web 
2.0-platformen hebben het concept free labour 
uitgedaagd. Het zou nu de juiste tijd zijn voor een 
actualisering.  
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ABSTRACT
Hackers, een woord dat vele connotaties kent, van zwart 
naar wit en er tussen in. De hackers die internet maakten 
en nog steeds maken tot wat het nu is. De hackers die 
telefoonnetwerken binnendringen en online bankieren 
gevaarlijk maken. De hackers die, onder de naam WikiLeaks, 
overheidsdocumenten naar buiten brengen om kennis 
terug te geven aan het volk. Dit artikel zoomt in op The 
European Hacker Conference georganiseerd door de 27e 
Chaos Communication Congress (27C3). Dit is een vierdaags 
congres waar ongeveer 3500 hackers bijeenkomen in Berlijn 
om daar ontwikkelingen te delen en te tonen en lezingen bij 
te wonen betreffende de huidige situatie rondom hackers 
en hun bezigheden. Het lijkt de plek te zijn waar hackers 
een collectief geheel vormen en zich als zodanig willen 
profileren. In dit artikel zal deze zogenoemde community 
worden bevraagd als zijnde een community of netwerk en 
gesitueerd naast datgene waar hackers zich tegen afzetten: 
de controle door de overheid. 

KERNWOORDEN
Hackers
Crackers
Community 
Netwerk
Protocol 

Counterprotocol 
Counterpower
Exploit
Ethiek
Open informatie
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Het [het hackerscongres] is een echte subcultuur met een hele mooie manier van 
ethiek. Zij hebben best veel macht […] Onze hele maatschappij is heel erg gedreven 
op technologie en op zich deze mensen, en er zullen ook best wel mensen zijn die 
rondlopen die dingen kunnen die wij als maatschappij niet oké vinden, maar zij 
gaan er over het algemeen heel ethisch mee om. 
(DWDD, Klöpping: 10 januari 2011)

Het bovenstaande citaat is afkomstig van Alexander Klöpping, entrepreneur op 
het gebied van nieuwe media, in de uitzending van maandag tien januari 2011 
van het televisieprogramma De Wereld Draait Door met als presentator Matthijs 
van Nieuwkerk. Naast Klöpping was ook computer�beveiligingsexpert Arnoud 
Vermeer aanwezig. Deze uitspraak had betrekking op het hackerscongres 27C3 
die ter sprake kwam en de uitspraak was naar aanleiding van het nieuws dat 
gaande is rondom de heksenjacht op meesterhackers Julian Assange, oprichter 
van WikiLeaks1, en Rop �onggrijp, oprichter XS4ALL. The European Hacker 
Conference werd georganiseerd door de 27e Chaos Communication Congress 
(27C3). Dit is een vierdaags congres waar ongeveer 3500 hackers bijeenkomen in 
een gebouw op de Aleksanderplatz in Berlijn om daar ontwikkelingen te delen 
en te tonen en lezingen bij te wonen betreffende de huidige situatie rondom 
hackers en hun bezigheden. Klöpping defi nieerde hackers als computerenthousi�
asten: mensen die creatief omgaan met computers. Vermeer zag hacken als een 
vorm van knutselen. Met deze defi nities betoogden beiden dat dit congres be�
langrijk is voor de hackergemeenschap om de technologie te helpen verbeteren 
en hen ook als zodanig neer te zetten en niet als criminelen zoals de tafelheer 
Jan Mulder deed. 

27C3 en ethiek
Waar zou dit hackerscongres geplaatst kunnen worden in relatie tot de verschil�
lende typen hackers? Tim Jordan zet in zijn boek Hacking (2008) verschillende 
soorten hackers uiteen, maar de materiele praktijken zijn voornamelijk gecen�
treerd rond cracking en Free Software en Open Source. Binnen in deze groepe�
ringen verschillende hackers/crackers die, wat betreft intenties en activiteiten, 
gedeeltelijk van elkaar verschillen (Jordan, 2006: 128).2 Veel bevindingen op het 
hackerscongres berusten op cracking en daarin de zogenaamde zero-day exploit: 
deze term refereert aan de allereerste keer dat er een kwetsbaar onderdeel wordt 
gebruikt om de computer of het netwerk binnen te dringen, dit wordt de exploit 
genoemd. Elke dag hierna is er één die gebruikt wordt om het systeem of de 

27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 27C3: ZIJ DIE IN 
VREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMENVREDE KOMEN
 Door Marielle Aarts

73



JOURNAL OF NETWORK THEORY JOURNAL OF NETWORK THEORY

software te verbeteren (Jordan, 2008: 19�20). 

Deze exploit wordt uitvoerig behandeld door Alexander R. �alloway en Eugene 
Thacker in het boek The Exploit: A Theory of Networks (2007): “[a] resonant 
flaw designed to resist, threaten, and ultimately desert the dominant political di�
agram” (�alloway en Thacker, 2007: 21) De exploit wordt in relatie gebracht met 
de hackers als een vorm van tegenmacht tegen heersende protocollen in ver�
schillende netwerken, namelijk bio politieke netwerken3 en internetnetwerken, 
en deze tegenmacht noemen zij het counterprotocol (�alloway en Thacker, 2007: 
81�100). Een netwerk en een protocol definiëren �alloway en Thacker als volgt: 

So by “networks” we mean any system of interrelationality […] with the ultimate 
goal of undoing the polar restrictiveness of these parings. […] If networks are the 
structures that connect organisms and machines, then protocols are the rules that 
make sure the connections actually work. 
(�alloway, 2007: 28�29)

Het counterprotocol kan gezien worden als een technisch onderdeel van coun-
terpower. Manuel Castells ziet in “Communication, Power and Counter�power” 
(2007) counterpower, ofwel tegenmacht, nieuwe vormen aannemen door de ont�
wikkelingen in technologie (Castells, 2007: 245). Het counterprotocol is hier een 
goed voorbeeld van gezien het feit dat het een technische uitbuiting is van een 
zwakte in een netwerk, zodat tegenover dit netwerk, met diens protocollen, een 
tegenprotocol ontworpen kan worden.

De meningen in het hackerscongres zijn echter niet positief over de aanvallen op 
bijvoorbeeld de betalingssystemen die donaties aan WikiLeaks blokkeerden. De 
volgende uitspraken werden gepubliceerd betreffende deze aanvallen in het tijd�
schrift De Groene Amsterdammer in het artikel “Tegen de machtige staat” en zijn 
afkomstig van de hackers die het congres bezochten: “Het is een schande voor 
het hacken. Echte hackers hebben respect voor de techniek, ze willen een code 
kraken en het niet kapotmaken” en “Het geeft wel een signaal af en verhoogt de 
bekendheid van je acties bij een groot publiek. Maar laten we wel wezen, met 
hacken heeft het lamleggen van de betalingssystemen niets te maken” (Berent�
sen, 2011). Op de derde dag vond er een demonstratie plaats om te protesteren 
tegen de neiging van overheden om steeds meer informatie over burgers op te 
slaan. De demonstratie zou draaien om het belang mensen bewust te maken van 
de gevaren die hierbij komen kijken: 

Het is te vergelijken met het panopticum van Foucault. Omdat de overheid je kan 
controleren ga je je conformeren aan hun regels en kun je niet meer kritisch kijken 
naar je eigen situatie, en of je het er eigenlijk wel mee eens bent. De informatie van 
de burgers ligt als het ware op straat terwijl de burger weinig middelen heeft om de 
staat te controleren. […] Dat moet niet mogen in een vrije wereld, daar moeten we 
ons tegen verzetten. De burger moet weer de staat kunnen controleren. 
(Berentsen, 2011)

De ethiek die Klöpping noemde in De Wereld Draait Door lijkt te draaien om het 
transparant maken van informatie en het verspreiden hiervan ten behoeve van 
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de maatschappij. Toch is niet iedereen even druk bezig met deze demonstratie. 
Volgens Berentsen, die verslag deed over het congres, waren er veel verschil�
lende hackers bij elkaar: daar waar de één in de kelder zat te knutselen, luisterde 
de ander naar een lezing over cognitieve�psychologie. 

Steven Levy behandelt in Hackers: Heroes of the Computer Revolution (1984) 
de ethiek van hackers. Voordat er sprake was van een ethiek, konden hackers 
maar moeilijk accepteren dat zij een collectiviteit aan concepten en waarden 
aan het opbouwen waren. Deze bestonden onder andere uit het geloof dat es�
sentiële lessen geleerd kunnen worden over de systemen, de wereld, door dingen 
uit elkaar te halen en te zien hoe het werkt. Een ander uitgangspunt was dat alle 
informatie vrij moest zijn en er was bovendien veel verzet tegen centralisatie 
(Levy, 1984: 39�41). Pekka Himanen schreef een boek genaamd The Hacker Ethic 
(2001). De waarde van plezier in het hacken is een aspect die steeds terugkeert 
in de ethiek die hij beschrijft. Nu betreft zijn beschrijving vooral de werkethiek, 
maar dit werken wordt gekenmerkt door hacken en dus door het hacker�zijn. 
Het plezier dat een hacker beleeft, lijkt de grootste motivatie te vormen (Hima�
nen, 2001: 4�6). Kijkend naar de ethiek die Klöpping tracht te benoemen en de 
interviews met de hackers op 27C3, lijkt dit plezier gepaard te gaan met serieuze 
zaken als de transparantie van informatie, netwerkbeveiliging en vrijheidsbe�
waring. �ezien de vele andere activiteiten, zoals het meebrengen van een eigen 
project en hiermee aan de slag gaan met anderen, wordt in het congres ook ge�
bruik gemaakt van een motivatie voor serieuze zaken en deze motivatie is inge�
bed in plezier.

�ezien de uitspraken, betreffende het hackerscongres, 
worden de hackers die dit congres bezoeken en 
organiseren, beschouwd als een community, een 

gemeenschap van een collectief geheel. 

27C3 als community of netwerk
De intenties van het bezoek, of dit nu een hacker, een activist of een weten�
schapper was, liepen uiteen maar door het thema, tevens de slagzin, lijkt er een 
overkoepelende ethiek te zijn geweest. Deze luidde: “We come in peace”4, dat 
impliceert dat er een ‘wij’ tegen een ‘zij’ is en dat de hackersconferentie zich 
heeft verenigd om deze boodschap naar buiten te brengen. �ezien de uitspraken, 
betreffende het hackerscongres, worden de hackers die dit congres bezoeken en 
organiseren, beschouwd als een community, een gemeenschap van een collec�
tief geheel. Jordan citeert �onggrijp en uit het citaat blijkt dat �onggrijp van 
mening is dat iedereen hacker kan zijn wanneer hij of zij iets nieuws creëert 
en zodoende helpt de technologie verder te ontwikkelen (Jordan, 2008: 5) Dit 
legt de drempel tot het zijn van een hacker laag, maar de vraag is waar degene 
die de drempel overgaat nu instapt: een community of een netwerk? Jordan 
gaat eerst uit van een individuele actie van de hackers, namelijk de hack die in 
verschillende typen onderverdeeld kunnen worden, zoals hackers, black hats, 
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hacktivisten en crackers. Uiteindelijk komt hij uit op de crackercommunity5, 
door de community te beschouwen als de sociale context waarin de crack mo�
gelijk wordt gemaakt en kan worden voltooid. De community biedt de feedback 
van andere leden van de community en ook hulp en goedkeuring (Jordan, 2008: 
27�33). Manuel Castells stelt in The Internet Galaxy (2001) dat een hacker pas 
een hacker is wanneer diegene ook al zodanig wordt erkend door de hackercul�
tuur. Naar aanleiding van Eric Raymonds stelling dat hackers een community 
vormen wiens oorsprong ligt in de eerste timesharing computers en de vroegste 
Arpanet experimenten, suggereert Castells dat de hackercultuur refereert aan een 
samenstelling van waarden en normen dat voortgekomen is uit de netwerken 
van computerprogrammeurs, die via online interactie collaboraties opstarten 
rondom eigen projecten. Deze beschrijving is zodoende een aanpassing op de 
beschrijving van Raymond, omdat de laatstgenoemde de ruimte geeft om ieder�
een tot hacker te benoemen, mits het deel uitmaakt van een netwerk, een voor�
waarde waar men snel aan zal voldoen (Castells, 2001: 41�42).

Als er vervolgens gekeken wordt naar de verschillende reputaties van hackers, 
zoals Raymond uiteen zet in het artikel “Homesteading to Noospehere” (2005) 
in het tijdschrift First Monday, lijken de beweegredenen voor hacken toch zeer 
verschillend te zijn, maar ook hun oorsprong te vinden in het ego. Deze ver�
schillende reputaties weerspiegelen verschillende soorten ethiek van de hackers, 
zoals eerder in aangegeven in de categorieën van hackers door Jordan. Rop 
�onggrijp verzorgde één van de keynotes van het congres en hij benadrukte 
dat het congres moet groeien omdat er sprake zou zijn van een groepscultuur. 
Hij is van mening dat we leven in een networked world en in deze wereld van 
netwerken komen verschillende kanten van hacking in communities naar voren. 
Hij beschouwt de hackercultuur als een grote community, die bestaat uit allerlei 
verschillende soorten hackers die bij elkaar gebracht worden door de sociale 
en technologische netwerken, gezien de rol die technologie speelt in het leven 
van de hacker die de networked world vormen. Het bestaan van deze netwerken 
vormt de basis waarop hackers hun activiteiten uitvoeren. �onggrijp lijkt de 
hackercultuur, en het congres zelf, te definiëren als een scale-free network: het 
is een netwerk dat eindeloos kan groeien, veel (aanknopings)punten bevat en 
dominerende punten, genaamd hubs (Dent, 2009: 349). Deze dominerende hubs 
zijn hackersgroepen die de voornamelijk met elkaar bezig zijn, maar alsnog ver�
bonden zijn met andere hackersgroepen. Zodoende de groepscultuur die �ong�
grijp benadrukt in zijn keynote. 

Michele Willson biedt in haar artikel ““Technology, Networks and Communities: 
An Exploration of Network and Community Theory and Technosocial Forms” 
(2010) een kort overzicht aan betreffende theorieën over netwerken en commu�
nities. Zij zet onder andere in een tabel uiteen hoe netwerken en communities 
vaak worden gekarakteriseerd. Zo zouden netwerken vooral naar buiten ge�
richt zijn, heterogene knopen hebben en dynamisch zijn. Ook zouden ze geleid 
worden door protocollen en codes. Communities daarentegen zouden vooral 
naar binnen toe gericht zijn, homogene leden bevatten en een stabiele en cohe�
rente vorm aannemen. Daarnaast zouden zij geleid worden door normen en cul�
tuur (Willson, 2010: 751). Wanneer er dan gekeken wordt naar de inhoud en de 
slagzin van de conferentie lijkt de conferentie zich vooral naar buiten te richten, 
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wat kenmerkend zou zijn voor een netwerk. Op een weblog van de CCC werd 
gevraagd om suggesties voor lezingen en activiteiten en deze suggesties konden 
worden onderverdeeld in reactie, proactief en visionair. Een paar thema’s waren: 
using their technology against them, new classes of security problems and ex-
ploits, mobile phone hacking and network building en vooral free information als 
in eigendomsbepaling en transparantie (Events CCC, 2010: Call for Participation).  
Aan de hand van deze thema’s en de uiteindelijke inhoud van het congres, kan 
er gesteld worden dat he congres zich vooral richt op de zogenaamde tegen�
stander van hackers: de overheid. Deze gerichtheid uitte zich in zowel lezingen 
en softwareontwikkeling als in crackeractiviteiten, zonder dat er sprake was 
van een divisie tussen hackers en crackers. Jordan duidt aan dat de hackercul�
tuur geen officiële lidmaatschap bevat, maar is berust op het delen van dezelfde 
sociale en culturele praktijken. Zodoende is de hackercultuur niet stabiel en erg 
verspreid (Jordan, 2008: 127�128). Castells refereert aan een actief lidmaatschap: 
“There is a communal feeling in the hacker culture, based on active membership 
in a community, which is structures around customs and principles of informal 
social organization” (Castells, 2001: 47�48). Het congres lijkt aan de ene kant de 
realisering van een dergelijk lidmaatschap te zijn, door de aanmeldingen, de col�
lectieve bijeenkomst, de homogene indruk en in dit alles, samen met de slagzin 
die suggereert dat er een ‘wij’ tegen een ‘zij’ is, zou het congres kunnen worden 
geprofileerd als een community. De community biedt daarbij ook identificatie�
punten voor de hackers, een ideaal die de ‘wij’ van ‘zij’ onderscheidt. 

Het congres overkoepelt als het ware deze 
fragmentatie en neemt als thema een 

gedeeld ideaal, namelijk het ‘wij’ tegen ‘zij’

Aan de andere kant zien we een dergelijke mate van diversiteit binnen de hac�
kercultuur, dat de homogene indruk die het congres maakt, wegvalt. �ezien 
de verscheidene definiëringen van hackers, waaruit blijkt dat creativiteit met 
computers een hoofdmoot in vormt, vallen zowel crackers als hackers onder de 
hackercultuur, maar lijken beide groepen verschillen soorten van ethiek met zich 
mee te dragen. Binnenin deze groepen is er ook sprake van black hats en white 
hats, waardoor er nog meer fragmentatie optreedt in de hackercultuur. Het con�
gres overkoepelt als het ware deze fragmentatie en neemt als thema een gedeeld 
ideaal, namelijk het ‘wij’ tegen ‘zij’. Door de media, met WikiLeaks als de meest 
recente zaak, worden hackers homogeen behandeld en zodoende treden zij als 
eenheid op, tijdens een dergelijk congres, om zich te verzetten tegen dit media�
beeld en tegen de overheid. De hackers zijn allen met elkaar verbonden door een 
netwerk waarbij ieder een aanknopingspunt vormt voor een ander. Maar deze 
verbondenheid draagt niets meer met zich mee dan connecties en een homogene 
indruk naar de buitenwereld en tegen de overheid, maar ook tegen elkaar. Deze 
‘wij’ tegen ‘zij’ komt ook voor binnenin de hackercultuur wanneer een hacker 
niet handelt ten behoeve van de gemeenschap. Zo ontstaan er meerdere groepen 
met ieder hun eigen hacker met veel aanzien, die een dergelijke reputatie heeft 
opgebouwd door te handelen ten behoeve van de groep. Door middel van het 
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congres vormen zij een community dat gebouwd is op netwerken gezien het feit 
dat zij zich voornamelijk naar buiten richten, dynamisch zijn en een heterogene 
groep vormen maar tegelijkertijd stabiliteit en homogeniteit uitstralen naar de�
genen buiten het congres. Deze netwerken hebben vooral de functie elkaar te 
onderwijzen in de hackersgemeenschap maar ook om buitenstaander de gebre�
ken te tonen in bepaalde protocollen. Dit is de wijze waarop zij zich verenigen 
maar na de vier dagen ook weer uit elkaar gaan waarop ieder hun eigen ethiek 
handhaaft. Zodoende spreek kan er gesproken worden, wat betreft de manifes�
tatie van het hackerscongres in de huidige hackercultuur, van een networked 
community. Deze community maakt niet, zoals �onggrijp dit ziet, deel uit van 
een netwerk, maar omgeeft het netwerk door een overkoepelend thema en een 
gedeeld ideaal waardoor de community bestaat uit netwerken en zo ook net zo 
snel kan evolueren als netwerken. Het concept scale-free network concept valt 
zodoende weg, omdat de dominerende hubs worden verenigd en de distincties 
tijdelijk verdwijnen. 

De vredesmissie van 27C3
De activiteiten die naar de overheid gericht waren, zoals het hacken van mo�
biele netwerken, kunnen worden gezien als het zogenaamde counterprotocol, dat 
eerder genoemd is in dit artikel naar aanleiding van de exploit volgens �alloway 
en Thacker. Het counterprotocol is een technologische vorm van counterpower. 
Deze counterpower vindt zijn fundament voornamelijk in communicatie en 
informatie dat door het internet gemakkelijker te verkrijgen en uit te oefenen 
is (Castells, 2007: 249). Communicatie en informatie vormen als het ware de 
voorwaarden waarmee counterpower uitgevoerd kan worden. Het congres mani�
festeerde zich in de eerste instantie via internet, om zo alle hackers te verenigen 
en op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen rondom het congres. Hac�
kers manifesteerden zich vooral via online netwerken, zoals aangegeven door 
Castells, Levy en Jordan. Daar waar eerst in chatroomsessies een klein aantal 
hackers overlegden en informatie uitwisselden als vorm van counterpowers, zo 
manifesteren zij zich in dit congres als één counterpower met hierin meerdere 
counterprotocols als activiteiten. Zowel het thema als de interviews en de activi�
teiten lijken zich te richten op exploits in de overheid en op het belang van het 
vormen van een eenheid, van een counterpower, naar deze overheid toe. 
 “Is het niet zonneklaar dat we geneigd zijn net zo te worden als datgene wat 
we belachelijk maken en waar we bang voor zijn?” (Lanier, 2011) Dit is de vraag 
die oud hacker Jaron Lanier stelt in het door hem geschreven artikel “De ge�
varen van ‘de suprematie van de nerd’” in De Groene Amsterdammer. Hij stelt 
deze vraag naar aanleiding van de activiteiten die WikiLeaks zo bezig houdt en 
vooral naar aanleiding van de aanname dat transparantie van informatie een 
verbetering zou zijn. Ten eerste vraagt Lanier zich af wat het nut is van trans�
parante informatie, als deze niet in de juiste context geïnterpreteerd kan worden 
of überhaupt begrepen kan worden. Ten tweede, en dit punt wil ik benadrukken, 
zijn het uiteindelijk de hackers die kennis hebben over hoe deze informatie ver�
kregen en verspreid kan worden. De informatie wordt door de protocollen van 
de overheid beschermd maar uiteindelijk ook gehackt. Hier openvolgend wordt 
deze informatie ontdaan van diens bescherming en vervolgens verspreid volgens 
de protocollen van de hackercultuur. Een protocol wordt bestreden door een 
counterprotocol, een power wordt bestreden door een counterpower, maar wordt 
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de controle van de overheid bestreden door de controle van een tegenmacht die 
zich manifesteert als overheid? Uiteindelijk hebben de burgers, aan wiens kant 
de hackers zouden staan, geen grip op welke informatie zij krijgen en op welke 
wijze deze informatie wordt verspreid en verkregen. Lanier stelt de belangrijke 
vraag wie nu, in dit netwerktijdperk, zou moeten bepalen wie toegang krijgt tot 
welke informatie, maar deze vraag blijft aldus onbeantwoord. Wel stelt hij het 
volgende: “Achter het idee van radicale openheid schuilt loyaliteit aan machines 
in plaats van aan mensen”(Lanier, 2011). Met deze stelling brengt hij twijfel aan 
de positie van de hackers en de positie van de overheid. Om een politiek netwerk 
te kunnen bestrijden, dient de aanvaller zelf ook een politiek netwerk te zijn 
(�alloway en Thacker, 2007: 64�70). 

Uiteindelijk hebben de burgers, aan wiens 
kant de hackers zouden staan, geen grip op welke 

informatie zij krijgen en op welke wijze deze 
informatie wordt verspreid en verkregen.

Jordan en Taylor zetten in Hacktivism and Cyberwars (2004) een aantal voor�
beelden van hacktivisme uiteen en uiteindelijk maken ze een onderscheid tussen 
mass action hacktivists en digitally correct hacktivists. Daar waar de eerstge�
noemde zoveel mogelijk virtuele lichamen wil verzamelen om te strijden, tracht 
de laatstgenoemde via codering open informatie te bereiken. Ze delen beide een 
belangrijke overeenkomst, en beide komen voor in het hackerscongres, name�
lijk dat ze deel uitmaken van networked politics. Ten slotte draait het congres 
en vele hackersethieken om open informatie, tegen censuur. Dit is wat hen in 
sommige momenten en op sommige plaatsen, digitaal of fysiek, vormt tot een 
community die hun netwerk overkoepelt. Ze maken net zoveel deel uit van de 
politieke agenda, met hun visie en hun protocollen, als de politieke organen 
zelf, en het hackerscongres belichaamt dit. Zij die in vrede komen zijn bereid 
de politieke strijd aan te gaan wanneer dit nodig is, maar trachten dit te voor�
komen door de indruk te geven de overheid te willen helpen, om zo deze vrede 
te bewaren. De transformatie van vrede naar oorlog is snel voltooid, gezien de 
netwerken van onder andere black hat crackers, die ingezet kunnen worden en 
wanneer zij zich verenigen als community, zijn zij die in vrede komen verleden 
tijd. 
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Voetnoten
[1] WikiLeaks is een non�profit organisatie die voornamelijk draaiende wordt 

gehouden door hackers. Het doel van deze organisatie is het naar buiten 
brengen van vaak geheime documenten of privédocumenten die van groot 
belang zijn voor de wereld en diens maatschappij. In 2010 kwam WikiLeaks 
veel in het nieuws vanwege het naar buiten laten komen van een video 
waarop te zien is hoe Amerikaanse soldaten onschuldige burgers doden in 
Afghanistan. Later in dat jaar werden meerdere documenten vrijgegeven die 
inhoud bevatten over de ontwikkeling en plannen in de oorlog met Afghani�
stan door de VS. De organisatie roept veel morele vraagtekens op, betreffen�
de de kwestie of dat de maatschappij recht heeft op de verborgen informatie 
en vooral over de wijze waarop WikiLeaks de documenten verkreeg en ver�
spreidde. 

[2] Cracking wordt gekenmerkt door het daadwerkelijk openbreken van syste�
men, het vinden van de ‘crack’ die de cracker toegang biedt. Cracking kan 
worden onderverdeeld in vier verschillende omschrijvingen, namelijk zero-
day exploit, zero-plus-one-day exploit, social engineering en script-kidding. 
Free Software en Open Source programma’s zijn gebouwd op coderingsprak�
tijken en programmering in verschillende organisatorische en non�organisa�
torische vormen (Jordan, 2008: 128�129). 

[3] Bio politieke netwerken doet zijn intrede in The Exploit naar aanleiding van 
biologische netwerken. Aan de hand van biologische netwerken leggen �al�
loway en Thacker uit wat nu een protocol in kan houden en hiermee trek�
ken zij de vergelijking met DNA en RNA en diens functie in organismen. 
Vervolgens worden bio politieke netwerken als volgt gedefinieerd: “Michel 
Foucault call “biopolitcs” that mode of organizing, managing and above all 
regulating “the population”, considered as a biological, species entity” (�al�
loway, 2007: 70). 

[4] Een cracker is, in tegenstelling tot een hacker, iemand die daadwerkelijk een 
systeem wordt opengebroken, zodoende biedt de ‘crack’ de opening voor 
de cracker. Een cracker wordt vaak beschouwd als de negatieve vorm van 
een hacker maar is wel een onderdeel van de hackercultuur (Jordan, 2008: 
17�19).

[5] Deze slagzin speelt in op de heersende angst voor hackers en diens macht 
in de technologie, mede door het nieuws rondom WikiLeaks en diens strijd 
tegen de overheid. De slagzin zou de indruk moeten wekken dat niet alle 
hackers kwade zin hebben en dat zij juist willen helpen de technologie te 
verbeteren voor een veiligere omgang hiermee. 
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‘Geef WikiLeaks die Nobelprijs’ 

WikiLeaks verdient de Nobelprijs voor de Vrede, vindt 

het Noorse parlementslid Snorre Valle. Hij heeft de 

suggestie gedaan aan het comité die de onderschei-

ding toekent, omdat hij vindt dat de klokkenluider-

swebsite behoort tot de belangrijkste bijdragen aan 

vrije meningsuiting en transparantie van deze eeuw. 

Dat meldt het Noorse persbureau NTB vandaag. 

(Vos, 2011)

Dit nieuwsbericht verscheen op twee februari 2011 
in de Spits. Sinds WikiLeaks, opgericht door hacker 
Julian Assange, naar buiten kwam met ‘geheime’ 
overheidsdocumenten, staan de nieuwsberichten vol 
met opinies over de hackerscultuur en het aandeel 
van WikiLeaks in deze cultuur. Enerzijds wordt het 
hacken van de overheidsdocumenten en het ver-
spreiden hiervan gezien als een illegale activiteit 
met vele gevolgen voor politiek besturen. Ander-
zijds zou WikiLeaks de controle weer teruggegeven 
hebben aan het volk, voor wie de documenten 
geheim waren gebleven als WikiLeaks deze niet naar 
buiten had gebracht. 

De hackersethiek wordt al jaren in twijfel gebracht, 
gezien het tijdperk van digitale maatschappijen. 
Deze twijfel is duidelijk te zien in de academische 
literatuur die de afgelopen jaren trachtten de hac-

kercultuur zo volledig mogelijk in beeld te brengen. 
McKenzie Wark, Pekka Himanen en Tim Jordan zijn 
auteurs die de ethiek van de hackers behandelen in 
hun publicaties. Wark en Himanen gaan verder dan 
de materiele hack in hun theorieën: Wark schetst 
een beeld van een revolutionaire generatie (Wark, 
2004: 4 en 352) en Himanen concentreert zich op 
de aanname dat de hackersethiek een weerspiege-
ling is van een gehele werkethiek, ook buiten de 
hackerscultuur (Himanen, 2001: 122-129). In 2008 
stelt Jordan het volgende over deze theorieën die 
verdergaan dan de hackercultuur zelf: 

The objection […] that I am making is that by re-

interpreting a hack beyond computers and existing 

hacker communities, they have overgeneralised the 

nature of the hack and in so doing have trivialised it.  

(Jordan, 2008: 9)

Zijn boek kan tot één van de meest recente boeken 
worden gerekend over de hackercultuur en diens 
theorieën. Dit geeft Jordan de mogelijkheid terug 
te blikken op voorgaande theorieën en daarom ook 
de mogelijkheid om hierop te reflecteren, zoals het 
citaat al aanduidt. 

Om dicht bij de hackercultuur te blijven, ziet hij 
de hack als een materiele praktijk dat verschillen 
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produceert in computer-, netwerk- en communica-
tietechnologieën (Jordan, 2008: 12). De vraag die 
hij vervolgens gedurende het hele boek behandelt, 
is of de technologie nu de maatschappij vormt en 
op deze wijze neemt hij de ethiek als onderdeel en 
niet als rode draad. Hierop aansluitend verdedigt hij 
door middel van cases de aanname dat de hackers 
strijders tegen het technologisch determinisme zijn 
en dat het juist de hackers zijn die de technolo-
gie gevormd hebben tot wat het is (Jordan, 2008: 
13-16). Jordan biedt een perspectief dat dicht bij de 
technologie blijft. Hij vertrekt vanuit de technologie 
om een distinctie te kunnen maken tussen crackers 
en hackers gerelateerd aan Free Software en Open 
Source en vervolgens verbindt hij deze twee typen 
van hackers aan sociale praktijken als de vorming 
van communities maar ook aan cyberwars en hack-
tivists. Op deze wijze wordt er een sociale en cultu-
rele context gevormd voor de hackercultuur zelf, in 
plaats van dit door te trekken naar de maatschappij 
en plaatst hij de hackergemeenschap als volgt:

Rather than taking part in a contest between 

technological determinations of society or social 

determinations of technology they enter both as 

two sides of the one nature of social technologies. 

(Jordan, 2008: 66)

Hij ziet deze samensmelting van technologisch en 
sociaal determinisme als een keurmerk van de hac-
kergemeenschap en op deze wijze weet hij zichzelf 
te nuanceren in het deterministisch debat.

In 2010 is de hackerbom officieel gebarsten met de 
zaken rondom WikiLeaks. Mijn vraag aan Jordan is 
nu: Hoe kunnen de hackers in het geval van Wiki-
Leaks nu nog dicht bij de technologie blijven, zoals 
Jordan suggereert in het begin van zijn boek, als 
men kijkt naar de politieke gevolgen van WikiLeaks 
en de jacht op Assange? Wederom dekt Jordan 
zichzelf in, door te stellen dat motivaties per hack-
groepering verschillen en dat hierdoor uiteenlopende 
gevolgen van hacken gerealiseerd worden (Jordan, 
2008: 97). Zo ziet Jordan een hacking van het soci-
ale en een hack op zichzelf. Door continue subtiele 
distincties te maken tussen de verschillende hackers 
en hacks en daarbinnen ook distincties te maken, 
weet Jordan een compleet overzicht te geven van de 

hackercultuur en tegelijkertijd theorieën van ande-
ren over de hackercultuur te nuanceren. 

Daar waar hij concepten inzet als community, sub-
culturen en stijl, zet hij dit uiteen door bekende 
theoretici aan te halen als Hebdige, Thornton en 
Bourdieu. Hij verzorgt zo een theoretische fundering 
waarop hij zijn eigen genuanceerde aannames test. 
Mijns inziens doet hij dit te genuanceerd. Het boek 
lijkt meer op een soort encyclopedie waarin van 
alles te vinden is over bestaande theorieën, hacks en 
hackers, groeperingen en geschiedenis van hackers. 
Hij tracht een sociale en culturele context te geven 
zonder de hackergemeenschap te verlaten en as-
sumpties te maken over de maatschappij, maar zo 
krijgt het boek een feitelijke indruk in plaats van een 
theoretische indruk. Ook is het verwarrend welke 
plek Jordan de hackers geeft in de maatschappij, 
als subcultuur of community. Deze twee termen 
zet hij niet uiteen, maar stelt dat het belangrijker 
is te vragen wat hackers nu doen in subculturen en 
communities (Jordan, 2008: 66 en 118). Om hackers 
een plek te geven in de maatschappij in relatie tot 
determinisme, is het mijns inziens noodzakelijk te 
kijken hoe hackers zich manifesteren en hoe dit te 
koppelen aan de eventuele kracht van communities, 
subculturen of zelfs netwerken, maar Jordan lijkt dit 
over te slaan in Hacking. 

Aan de andere kant is het boek van Jordan erg be-
grijpelijk voor degenen die nieuw zijn met de begrip-
pen van de hackercultuur. Juist door zijn nuances 
brengt hij de complexiteit van deze cultuur in beeld 
en de machtsverschuivingen die het teweegbrengt. 
Daar waar Himanen en Wark de hackercultuur als 
het ware promoten, benadert Jordan deze cultuur 
noch positief noch negatief. Hij sluit het boek af 
door het samenspel tussen mens en techniek van 
elkaar afhankelijk te stellen waarbinnen machts-
verschuivingen plaatsvinden en determinisme de 
politieke kracht van technologie aanspreekt (Jordan, 
2008: 139). Jordan weet met dit boek een andere 
benadering te bieden in de hackercultuur, namelijk 
een benadering die dicht bij deze cultuur blijft en 
zodoende een fundament legt voor het begrijpen 
van de complexe relatie tussen hackers, technologie 
en maatschappij. 
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