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In het artikel Op Wiki Wijze analyseert Kate Milberry hoe activisten internet-technologie heb-

ben toegeëigend in hun strijd tegen de wereldwijde negatieve invloed van het wereldwijde  ka-

pitalisme. In haar bijdrage richt Milberry zich hoofdzakelijk op tech-activisten in de Global 

Justice Movement, in Nederland beter bekent onder de naam Anders-globalisten. Sinds „Seatle‟ 

in 1999 is er het nodige gezegd over de relatie tussen internet en het nieuwe activisme, met na-

me over de manieren waarop gebruik is gemaakt van internet als een communicatiemiddel. 

Milberry is echter niet alleen geïnteresseerd in de manier waarop tech-activisten internet ge-

bruiken, maar ook in de wijze waarop deze activisten internet vorm geven. Zij stelt zich de 

vraag: “wat voor impact hebben activisten op internet?” Zij betoogt daarbij dat deze tech-

activisten “die de filosofie van de vrije software beweging aanhangen en het nastreven van een 

rechtvaardige samenleving”, mede verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van nieuwe 

“interactieve digitale technologie” en “vrije software”. In het kort stelt Milberry dat tech-

activisten het democratisch potentieel van internet ontwikkelden en dat hun werk niet alleen 

de manier veranderde waarop actie wordt gevoerd (door middel van bijvoorbeeld virtuele sit-

ins), maar ook internet zelf .  

 

Milberry maakt een kritisch-constructivistische analyse van de wijze waarop activisten inter-

net technologie toe-eigenen en veranderen. Het centrale uitgangspunt van deze benadering is 

dat een democratisering van de technologie noodzakelijk is voor de ontwikkeling van menselij-

ke idealen van bevrijding, gelijkheid en rechtvaardigheid. Haar benadering impliceert dat zij 

technologie niet benaderd als zijnde neutraal, maar juist als ten diepste politiek. Technologieën 

belichamen in principe de waarden van de samenleving waarin we leven. Verwijzend naar Mar-

cuse betoogt zij dat de technologische rationaliteit een politieke rationaliteit is en dat technolo-

gie en de ontwikkeling van technologie een domein is van politieke strijd. Een andere wereld is 

mogelijk, maar een andere technologie ook, en beiden hangen ten zeerste met elkaar samen.  

 

In de technologische samenleving waarin we leven is de vraag naar welke technologie er wordt 

ontwikkeld een centrale geworden, evenals de vraag hoe technologie toe te eigenen en om te 

vormen. Het thema van zo‟n toe-eigening van technologie is niet nieuw, wel vergeten. Al in de 

jaren twintig en dertig van de vorige eeuw was de vraag naar het toe-eigenen van technologie 

een belangrijke. Het werd immers niet als vanzelfsprekend geacht dat een andere samenleving, 

een socialistische samenleving de technologie van het kapitalisme zou overnemen. Immers, zo 

werd betoogd, zijn het systeem van de lopende band en de prikklok niet juist de belichaming 

van een onderwerping en disciplinering van de arbeid, in plaats van haar bevrijding? Bertolt 

Brecht betoogde in de jaren twintig van de vorige eeuw dat wanneer mensen strijden om de 

bestaande realiteit te veranderen, zij dat niet kunnen doen door het bestaande over te nemen, 

maar alleen door nieuwe (technologieën) te creëren. Zij kunnen het bestaande slechts overne-

men door toe-eigening. Maar stelde Brecht, zo‟n daad van toe-eigening is een daad van trans-

formatie. In de daad van toe-eigening wordt de technologie opnieuw vorm gegeven. Zo‟n toe-

eigening is een creatieve daad, een daad waarin de technologie opnieuw wordt geconstrueerd. 

Milberry illustreert dit proces van toe-eigening van technologie, de reconstructie van informa-

tietechnologie op een dusdanige wijze dat het niet meer de belichaming is van kapitalistische 

waarden, maar van waarden van die andere samenleving, die mogelijk is, en die „in actie‟ wordt 

gecreëerd.  
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Inleiding 

 
Wat is het democratisch potentieel van in-

ternet? Dit is een vaak gehoorde vraag, zo-

wel binnen als buiten de universiteit. En 

toch blijft de vraag onbeantwoord, deels 

omdat internet een technologie is die niet 

„af‟ is en zich voortdurend ontwikkeld. De 

dualiteit van wetenschap en technologie – 

met aan de ene kant de belofte van een meer 

humane en rechtvaardige samenleving en 

aan de andere kant het potentieel om natuur 

te domineren, en daarmee de mensheid – 

weerspiegelt een soortgelijke spanning tus-

sen hedendaagse machtsrelaties en alterna-

tieve visies op de toekomst. Deze spanning 

speelt een rol in de manier waarop recente-

lijk progressieve sociale bewegingen zich in 

de context van globaal kapitalisme bezig 

houden met nieuwe informatie en communi-

catie technologieën, in het bijzonder inter-

net. Als zodanig is het niet duidelijk of cy-

berspace in zijn geheel gekoloniseerd zal 

worden door private krachten 

(bedrijfsleven) of dat het behouden blijft als 

een virtuele publieke sfeer waarin „real 

world‟ democratie kan ontwikkelen. Even-

min is het duidelijk of internet gecontroleerd 

zal worden door de staat, zijn private part-

ners, of door burgers, hoewel hier onmiddel-

lijk aan toegevoegd dient te worden dat het 

minder uitgesproken open internet protocol 

Ipv6 momenteel wordt getest.  

 

Met de toenemende commercialisering van 

cyberspace concurreren heden ten dage uit-

eenlopende actoren om dominantie over het 

web. Onder hen bevinden zich ook activis-

ten van de Global Justice Movement (GJM, 

de Anders Globalisten), die internet techno-

logie hebben toegeëigend in hun strijd tegen 

de wereldwijde negatieve invloed van glo-

baal kapitalisme. Sinds de uitbarsting van 

de GJM in de slag om Seatle in 1999 is er 

veel gezegd over de impact van internet op 

progressief activisme. In het bijzonder is er 

aandacht besteed aan de manieren waarop 

internet activisten gebruik maakten van in-

ternet als een communicatiemedium, een 

forum voor informatieverspreiding en mid-

del zich te organiseren (Deibert 2000; Kahn 

en Kellner 2004; Merkle 1999; Smith 2001). 

Toepassingen als websites, email, internet 

relay chat (IRC) hebben meegeholpen aan 

het creëren van een nieuwe globale beweging 

(Bennet 2004; Van Aelst en Walgrave 2004). 

Cyberactivisme – politiek activisme op in-

ternet – is een nieuwe wijze van actievoeren 

geworden, en nieuwe praktijken als virtuele 

sit-ins, online petities en email campagnes 

hebben het repertoire van actievoeren uitge-

breid (McCaughy en Ayers 2003). Maar wat 

voor impact hebben activisten op internet? 

“Tech-activisten” – programmeurs, codeer-

ders en hackers die de filosofie van de vrije 

software beweging aanhangen en het nastre-

ven van een rechtvaardige samenleving – 

zijn grotendeels verantwoordelijk voor het 

faciliteren van de nieuwe combinaties van 

interactieve digitale technologie en activis-

me. Zijn verantwoordelijk voor het ontwerp 

van de virtuele infrastructuur gebruikt door 

de activisten. Maar in aanvulling op het 

bouwen en onderhouden van websites, wi-

kis, weblogs, email accounts en mailing lists, 

pasten deze zelfbenoemde geeks vrije soft-

ware aan om tegemoet te komen aan de 

wensen van activisten. Met  het gebruiken 

en ontwikkelen van technologie neemt ook 

het besef toe van cyberspace als een virtuele 
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publieke sfeer. Tech-activisten ontwikkelden 

het democratisch potentieel van internet. 

Hun werk, daarom, verandert niet alleen de 

wijze waarop mensen activisme „doen‟, het 

verandert ook internet zelf.  

 

Hoe beoordelen we zo‟n claim? Ik benader 

dat probleem om te beginnen met de erken-

ning dat technologie politiek is – zowel in 

ontwerp als in gebruik. Verder contextuali-

seer ik het probleem historisch, het in ogen-

schouw nemen van kritische theorie over de 

interrelatie van moderne technologie en 

maatschappij, de inherente spanning die ten 

grondslag ligt aan de band tussen mens en 

machine. Door de lens van kritisch construc-

tivisme ga ik de opkomst na van het tech-

activisme, die haar wortels heeft in de vrije-

software beweging, maar haar eigen  ethi-

sche en sociale focus heeft. Tenslotte onder-

zoek ik hoe en waarom tech-activisten de 

wiki technologie hebben toegeëigend, en het 

gebruiken als een ruimte en middel voor de-

mocratische communicatie in cyberspace. 

Op haar beurt heeft dit de realisering van 

nieuwe off-line communicatieve praktijken 

mogelijk gemaakt, wat een dialectische rela-

tie impliceert tussen het technologische en 

het sociale. In andere woorden, democrati-

sche praktijken off-line worden geprefigu-

reerd door het fundamentele verlangen naar 

een meer rechtvaardige samenleving en ge-

actualiseerd als democratische interventies 

in de ontwikkeling en het gebruik van tech-

nologie, die zich manifesteert in alternatieve 

manieren van sociale organisatie in de fysie-

ke wereld. Feenberg (2005: 49) bevestigt de 

duale natuur van technologie. Technische 

actie is een oefening van macht wanneer het 

(technologisch) ontwerp de kapitalistische 

hegemonie reflecteert en reproduceert. Ech-

ter, de uitoefening van technologische 

macht provoceert een reactie van degenen 

“die te lijden hebben onder de niet gewenste 

consequenties van technologieën”. De vraag 

is of dat zal resulteren in het „openen‟ van de 

technologie voor een bredere bandbreedte 

aan belangen en wensen en een radicale her-

vorming van de technische sfeer inspireren, 

zoals Feenberg suggereert? Het is met deze 

vraag in gedachten dat ik de implicaties van 

tech-activisme voor het generatieve proces 

van internet beschouw.  
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Een Kritische Theorie van  

Technologie 

 
Feenberg (1991) (…) baseert zich op een 

aantal westerse kritieken op technologie, 

waaronder die van Heidegger en de Frank-

furter Schule (…). Het resultaat is een hy-

bride technologiekritiek, ook wel bekend on-

der de naam kritisch constructivisme, dat 

zich baseert op het centrale uitgangspunt 

van een democratisering van de technologie 

voor de ontwikkeling van menselijke idealen 

van bevrijding, gelijkheid  en rechtvaardig-

heid. Technologie, volgens Feenberg‟s gede-

gen historische benadering, “belichaamt de 

waarden van een specifieke industriële be-

schaving en in het bijzonder van de elites, 

die hun claims op hegemonie baseren op 

technische heerschappij.” Hij verwerpt de 

technologisch deterministische nadruk op de 

neutraliteit van de technologie, door te zeg-

gen dat de centrale vraag niet de technologie 

zelf is, maar de variëteit aan keuzen die er is 

op het vlak van het ontwerp van de techno-

logie en de vele potentiële uitkomsten van 

het ontwerpproces. Tegelijkertijd wijst 

Feenberg op de asymmetrische machtsrela-

ties tussen mens en machine, of actor en ob-

ject, suggererend dat moderne technologie 

politieke waarden belichaamt die hiërarchie 

promoten. Hier beroept hij zich o[ Marcuse 

zijn claim dat “technologische rationaliteit 

een politieke rationaliteit” is. (…) Openin-

gen voor een democratische interventie doen 

zich voor gedurende diverse stadia van het 

ontwerpproces, die het mogelijk maken een 

radicale andere technologie te maken, één 

die meer in het algemeen de behoeften van 

de mens dient.  

 

Democratische controle van technologie 

suggereert de mogelijkheid van een andere 

industriële beschaving, gebaseerd op waar-

den die anders zijn dan degenen die nu ten 

grondslag liggen aan globaal kapitalisme. 

De kritische theorie van technologie voor-

ziet een andere keuze tussen afwijzing en 

utopie”, door een poging tot verklaring te 

doen van de wijze waarop een moderne tech-

nologie kan worden ontworpen die in over-

eenstemming is met een meer vrije samenle-

ving (Feenbergt 1991: 13). Feenberg houdt 

vast aan het inzicht van de Frankfurter 

Schule dat de overheersing van natuur – of 

technologische vooruitgang – wordt bereikt 

door sociale overheersing. Inderdaad, zoals 

Langman (2005: 48)  uitlegt, kritische theo-

rie is bruikbaar als een emancipatorisch dis-

cours, dat sociale ongelijkheid en toenemen-

de menselijke misère nadrukkelijk lokali-

seert in de gerationaliseerde, fetisjistische, 

verwaarde (gecomodificeerde)  cultuur van 

modern kapitalisme. De enige remedie die de 

Frankfurter Schule voorziet is democrati-

sche ontwikkeling, leidend tot de conclusie 

dat de “bevrijding van de mensheid en de 

bevrijding van de natuur met elkaar ver-

bonden zijn in het idee van een radicale re-

constructie van de technologische basis van 

de moderne samenleving (Feenberg 1991). 

Maar kritische theorie mist een concreet idee 

van een “nieuwe technologie”. Feenberg zijn 

benadering probeert hierin wel te voorzien.  

 

Naar bevrijding? Internet nader 

beschouwd 

 
Feenberg‟s programma voor een hervorming 

van technologie om een vrijere, meer huma-

ne samenleving te creëren vraagt om een 

meer interactief ontwerpproces. Dat vraagt 

op haar beurt weer om een bredere partici-

patie, welke op haar beurt weer een verder-

gaande maatschappelijke transformatie ver-

eist. Feenberg (1991) poneert een alternatie-

ve voorstelling van modern industrialisme, 

één die niet uitsluitend berust op de huidige 

kapitalistische versie van technologie. (…) 

Wanneer toegepast op internet als commu-

nicatietechnologie vormen deze ideeën een 

opwindend project: de constructie van een 

virtuele publieke sfeer, ontwikkeld en onder-

houden door gebruikers, met belangrijke 

implicaties voor democratische praktijken 

off-line. Inderdaad, de creatie van gemeen-

schappelijkheid door democratische praktij-

ken in cyberspace kondigt alternatieve idee-

ën aan van sociale organisatie off-line. Zoals 
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het geval met meer nieuwe communicatie 

technologieën verkondigden cyberoptimis-

ten internet als potentieel revolutionair, als 

drager van de belofte van participatie, ja 

zelfs een democratisch utopia online 

(Rheingold 1993). Deze aanvankelijke eufo-

rie is getemperd door kritische analyses en 

toenemende corporate aanwezigheid in cy-

berspace. (…) Ook in model van internet als 

een gemeenschappelijke virtuele ruimte voor 

de ontwikkeling van democratie is het niet 

ondenkbaar dat een commerciële overheer-

sing plaats vindt (Feenberg en Bakardjieve 

2004). (…) Dit alles is een indicatie dat in-

ternet een onafgemaakt project is, dit wil 

zeggen conflicten over ontwerp en onder-

houd nog niet zijn besloten. 

 

Interpreteren van het internet  

 
Bekeken door de lens van het kritisch con-

structivisme  is het voorwaardelijke ka-

rakter van het internet helder. De ontwikke-

ling ervan kenmerkt zich voor een groot deel 

door interpretatieve flexibiliteit en het daar-

mee samenhangende begrip van gebruikers-

bemoeienis op het gebied  van het technolo-

gische ontwerpen. Het internet was oor-

spronkelijk bedoeld als middel om over-

heidsonderzoekers met verschillende militai-

re en academische instellingen te verbinden, 

zodat ze dure computerbronnen  konden de-

len (Abbate, 1999; Ceruzzi, 2003). Maar het 

ontwikkelde zich al snel tot een medium 

voor menselijke communicatie, waarmee ze 

haar interpretatieve flexibiliteit demon-

streerde. De ontwerpers van ARPANET, de 

voorloper van het internet, waren ook de 

eerste generatie gebruikers en als zodanig 

grepen zij in het ontwerpproces in op manie-

ren die afdwaalden van de officiële visie op 

militaire computernetwerken. Wat het in-

ternet uniek maakt in de geschiedenis van 

de communicatie- en informatietechnologie-

ën is de openheid van haar ontwerpbeginse-

len - in haar standaarden, haar software en 

technieken - en de mogelijkheden die dit 

biedt voor invloeden van gebruikers. Dit 

was een bewuste keus van de initiatiefne-

mers die verregaande invloed had op de soci-

ale betekenis van het internet. "Vanaf het 

allereerste begin zijn de sociale alsook de 

technologische betekenis van deze beginse-

len onderkend. Zij hebben, dat wil zeggen, 

zijn bedoeld om waarden over te brengen als 

wel communicatie mogelijk te maken 

"(Lemley & Lessig, 2004, blz. 44). De waar-

de van openheid die de geboorte van het in-

ternet kenmerkte heeft standgehouden , on-

danks controverses, welke blijkt uit het con-

tinue opnieuw "uitvinding" van internet 

(Abbate, 1999).  

 

Alternatieve voorstellingen over de samenle-

ving zoals die nagestreefd worden door de 

beweging voor mondiale rechtvaardigheid 

zullen andere eigenschappen van technolo-

gie waarderen, naast de reeds bekende. Deze 

omvatten "de beroepsmatige investering 

van technische subjecten in hun werk, colle-

giale vormen van zelf-organisatie en de tech-

nische integratie van een breed scala van 

waarden die bijdragen aan het verbeteren 

van de kwaliteit van het leven,  voorbij het 

louter nastreven van winst of 

macht" (Feenberg, 1991, blz. 19 ). We zien 

dit in de voortdurende ontwikkeling van het 

internet op "inhoudelijk" niveau 

(bijvoorbeeld applicaties) door program-

meurs in de zakelijke sector en hackers in de 

vrije software en open source bewegingen. 

Tim Berners-Lee, die het oorspronkelijke 

prototype voor het wereldwijde web in 1990 

schreef, implementeerde in zijn applicatie 

een waarde die in strijd was met de door de 

kapitalistische hegemonie geaccepteerde 

normen. "Deze ruimte moest inclusief zijn in 

plaats van exclusief" (in Ceruzzi, 2003, blz. 

302). Ironisch genoeg was het met de priva-

tisering van het internet in 1995 en de daar-

opvolgende introductie van het exclusieve 

domein van universiteiten en onderzoeksin-

stellingen, samen met de popularisering van 

de personal computer, dat deze visie van 

inclusiviteit meer dan ooit waarschijnlijk 

leek.  
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De radicale wortels van het  

tech-activisme 

 
 Het internet is aantoonbaar goed afgestemd 

op de taak van het faciliteren van alterna-

tieve, progressieve opvattingen over de sa-

menleving en tech-activisten in de beweging 

voor mondiale rechtvaardigheid staan voor-

aan in de rij om het in een medium voor de-

mocratische interventie om te smelten. Ze 

nemen het idee serieus dat "een andere we-

reld mogelijk is"1, en dat hun activisme op 

het gebied van digitale communicatie tech-

nologie zal bijdragen aan de zoektocht naar 

een democratisch reorganisatie van de mo-

derne industriële samenleving (Feenberg, 

1991). Het huidige tech-activisme is de 

tweede golf van een beweging die ontstond 

in de jaren „60 als een digitale tegencultuur. 

Hackers werkzaam in het laboratorium voor 

Kunstmatige Intelligentie aan het Massa-

chusetts Institute for Technology ontwik-

kelden de gewoonte van het delen van bron-

code op basis van een coöperatieve houding 

en de overtuiging dat informatie vrij moet 

zijn (Stallman, 1999). Ze maakten deel uit 

van een studentencultuur die het computer-

netwerk oppakte als een instrument voor 

vrije communicatie (en later, een instrument 

voor bevrijding), waaronder afgestudeerde 

studenten die voor een groot deel de proto-

collen voor ARPANET hadden ontworpen. 

Zoals  Castells (2001) constateert, waren de 

meeste van deze studenten geen onderdeel 

van de tegenculturele beweging op de ma-

nier zoals vele radicale activisten van die 

tijd. "En toch waren ze doordrongen van de 

waarden die de campuscultuur van de jaren 

„60 kenmerkten:  individuele vrijheid, onaf-

hankelijk denken, en delen en samenwerking 

met collega's" (blz. 24).  

 

In de jaren „80 raakten deze waarden in toe-

nemende mate gemarginaliseerd toen de 

computerindustrie meer en meer particulier 

eigendom werd. Een van de MIT-hackers, 

Richard Stallman, verliet als reactie op deze 

verandering het KI lab en stichtte de vrije 

software beweging in 1984. Dit was, zonder 

twijfel, de formalisering van een lange tradi-

tie van openheid in de computergemeen-

schap. Ceruzzi (2003) voert de gewoonte van 

het delen van broncode terug tot 1955, tot 

de vorming van SHARE, een heterogene 

groep van programmeurs die samenwerkten 

om het upgraden van hun IBM-systemen 

onder de knie te krijgen. Stallman (1999) 

nam de ethische houding aan dat propriëtai-

re software asociaal en onethisch is, de ver-

onderstelling afwijzend dat “het ons compu-

tergebruikers niet kan schelen wat voor 

soort samenleving we mogen hebben”. Hij 

begon een besturingssysteem te ontwikke-

len, GNU (Gnu's Not Unix ) dat afgerond 

werd door de toevoeging van de Linux kern-

el in 1992 (gnu.org). De beweging was geba-

seerd op vier essentiële vrijheden: de vrij-

heid om een programma te gebruiken; de 

vrijheid om een programma te wijzigen; de 

vrijheid om kopieën te verspreiden (gratis of 

tegen vergoeding) en de vrijheid om aange-

paste versies van het programma te ver-

spreiden. Want vrijheid wordt gezien in de 

context van onafhankelijkheid in plaats van 

prijs, de mogelijkheid broncode te delen en 

het verkopen van een afgebouwd  program-

ma zijn niet noodzakelijk onverenigbaar. 

Het cruciale punt is dat de broncode altijd 

vrij beschikbaar blijft - in propriëtaire en 

gratis software.  

 

Gratis software versus open  

source 

 
Vrijheid, en niet alleen maar programma-

ontwikkeling en -gebruik, is de centrale zorg 

van de vrije software beweging, waardoor 

het een expliciet politiek project wordt2. Op 

deze manier suggereert het "een digitale re-

volutie die sociaal is voordat het technisch 

wordt" (Obscura, 2005). Maar sommigen in 

de tech-gemeenschap hebben bewust het 

subversieve potentieel van vrije software 

vermeden. In 1998 lanceerde Eric S. Ray-

mond het Open Source Initiative (OSI) in 

antwoord op de waarde-beladen aanpak van 

de vrije software beweging. Hoewel het een 

a-politieke houding suggereert, onthult deze 
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beweging zijn ware aard in de ondersteuning 

van de status quo. 

  

“Het Open Source Initiative heeft geen 

standpunt over de vraag of ideeën eigendom 

kunnen worden, of octrooien goed of slecht 

zijn, of over andere gerelateerde controver-

ses. Wij denken dat de economische eigenbe-

lang-argumenten voor open source sterk ge-

noeg zijn waardoor niemand wat voor more-

le kruistochten dan ook hoeft te begin-

nen ...”  (OSI, FAQ).  

 

Terwijl de twee projecten een vergelijkbare 

definitie hanteren over wat vrije software is, 

hun doelstellingen zijn verschillend. Activis-

ten in de vrije software beweging focussen 

op de relatie gebruiker-technologie, geba-

seerd op een impliciete kritiek op het be-

drijfskapitalisme. Voorstanders van het 

open source project streven naar het facilite-

ren van de ontwikkeling van superieure soft-

ware door toegang tot de broncode, in alli-

antie met de kapitalistische hegemonie. 

  

In een poging business-vriendelijk te lijken, 

liet de Open Source Definition "logisch elke 

verwijzing los naar de sociale en ethische 

doelen en motieven van vrije software, en 

om niet te vergeten de strijd voor vrijheid 

als primair doel" (Obscura, 2005). Het Open 

Source Initiative verhult haar inspanningen 

niet om vrije software meer compatibel met 

het kapitalistische discours te maken, het 

beschrijft zichzelf als "een marketing pro-

gramma voor vrije software. Het is een 

plaats voor 'vrije software' op vaste pragma-

tische bodem in plaats van ideologisch ge-

klets. De winnende substantie is niet veran-

derd, de verliezende houding en symboliek 

wel ... "(OSI, FAQ). Voor voorstanders van 

gratis software blijft het echter gaan over de 

ethiek rond software-gebruik en -

ontwikkeling - wat Stallman (1999) gemeen-

schappelijke praktijk en waarden noemt. 

Deze visie gaat verder dan de computerin-

dustrie en omarmt het ideaal van een betere 

wereld. Volgens Stallman, ervaren sommi-

gen deze uitdaging van de status quo als een 

bedreiging:  

 

Praten over vrijheid, over ethische kwesties, 

over verantwoordelijkheden en ook over ge-

mak, vraagt mensen na te denken over din-

gen die ze misschien liever negeren. Dit kan 

leiden tot ongemak, en sommige mensen 

kunnen dit idee verwerpen. Hieruit volgt 

niet dat de samenleving beter af zou zijn als 

we stoppen met praten over deze dingen.  

 

Ondanks haar brede politieke programma 

vertegenwoordigt de vrije software bewe-

ging een minderheid van de tech-

gemeenschap, die is afgedreven van haar 

meer radicale oorsprong en tegenwoordig 

grotendeels apolitiek is.  

 

Deze kloof binnen de tech-gemeenschap her-

innert aan de "essentiële, interne spanning” 

van de moderniteit, de discrepantie tussen 

inventieve wetenschap en technologie met 

haar focus op innovatie, en haar transforma-

tieve tegenhanger die culturele verandering 

aanmoedigt. Het Open Source Initiative, 

werkzaam vanuit het lineaire model van 

vooruitgang, ondersteunt de ontwikkeling 

van software-technologie gebaseerd op een 

propriëtair systeem dat de moderne kapita-

listische hegemonie onderschrijft. De vrije 

software beweging echter biedt een werkend 

voorbeeld van een alternatief sociaal model 

dat is gebaseerd op decentralisatie, vrijwilli-

gerswerk, samenwerking en self-

empowerment, met het uiteindelijke doel 

het creëren van een vrijere samenleving. Het 

is een voorbeeld van wat Feenberg (1999) 

democratische rationalisatie noemt, het ge-

bruik van nieuwe technologie (software) om 

de bestaande sociale hiërarchie te ondermij-

nen. Anders gezegd, democratische rationali-

satie wijst op de politieke implicaties van 

gebruikersbemoeienis voor het technisch 

ontwerp, hetgeen wijst op de mogelijkheid 

van het organiseren van de samenleving op 

een manier die de democratie versterkt, in 

plaats van kapitalistische efficiëntie en con-

trole. In dit geval suggereert de democrati-

sche controle van software een andere inter-

net en, breed gezien, een andere wereld.  
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Tweede golf tech-activisme:  

technologie opnieuw politiseren 

 
 De opleving van het tech-activisme in de 

vroege jaren 2000 steunde stevig op de fun-

dering gelegd door de vrije software bewe-

ging. Het is dan ook niet verbazingwekkend, 

dat een vergelijkbare kloof bestaat tussen 

tech-activisten in de beweging voor mondia-

le rechtvaardigheid en de over het algemeen 

apolitieke voorstanders van open source. 

Hoewel beide projecten een affiniteit voor 

samenwerking en coördinatie delen, met 

freaks die vaak gemakkelijk wisselen tussen 

de twee, hun politieke, filosofische en tech-

nische motivaties verschillen. Program-

meurs die werken aan open source projecten 

worden beloond door de creatieve expressie, 

intellectuele stimulans en verbetering van 

technische vaardigheden verworven door 

het programmeren (Lakhani & Wolf, 2005). 

Soortgelijke beloningen kunnen tech-

activisten ook inspireren in hun werk maar 

er is geen twijfel over hun overkoepelen mo-

tivatie: "technische middelen zijn gericht op 

politieke doeleinden" (Coleman, 2004). Deze 

politieke doeleinden omvatten de verwezen-

lijking van sociale, economische en ecolo-

gische rechtvaardigheid onder de auspiciën 

van de GJM. Deze verschuiving in focus be-

tekent een terugkeer naar de radicale tradi-

tie van de vrije software beweging en het 

opnieuw politiseren van computertechnolo-

gie. 

  

De terugwinning van computertechnologie 

als een controversieel politiek strijdterrein is 

kenmerkend voor de beweging voor mondia-

le rechtvaardigheid. De GJM omvat de laat-

ste golf van activisme voor sociale recht-

vaardigheid en richtte de aandacht van de 

wereld op de "Battle of Seattle", de massale 

straatprotesten  in 1999 tegen de Wereld-

handelsorganisatie. Hier vormden meer dan 

50.000 activisten met verschillende culture-

le, nationale en politieke achtergrond een 

unieke alliantie, verenigd door hun gemeen-

schappelijke verzet tegen de ondermijnende 

effecten van de neoliberale globalisering, een 

wereldwijd economisch beleid dat enorme 

winsten heeft gegenereerd voor een minder-

heid van de wereldbevolking ten koste van 

arbeids- en mensenrechten, ecologische 

duurzaamheid, democratische praktijk en 

nationale autonomie (Langman, 2005). Ge-

confronteerd met de toenemende dominan-

tie van het bedrijfsleven ontstond steeds 

meer weerstand en groeide er een beweging 

van bewegingen, die de visie van mondiale 

rechtvaardigheid voor alle mensen omarmt. 

Deze beweging produceerde ook een analyse 

die hun strijd in een historische context 

plaatste en daarmee neoliberale globalise-

ring de-naturaliseerde: de wereldwijde op-

mars van het kapitaal was niet onvermijde-

lijk (noch onvermijdelijk "goed") en dus was 

menselijk ingrijpen mogelijk. Activisten za-

gen al snel het potentieel en de kracht van 

het internet voor hun ontluikende beweging, 

begonnen in Seattle en verdergaand naar 

andere grote burgerprotesten en het samen-

komen van mensen bij latere topconferen-

ties van de instellingen van de mondiale eco-

nomische machthebbers zoals de G8, het In-

ternationaal Monetair Fonds en de Wereld-

bank. Het internet voorzag de organisatie 

van de campagnes en bewegingen van 

"super bewegingsruimtes" (Morris & Lang-

man, 2002) en stelde activisten in staat om 

te communiceren en te mobiliseren zonder 

voorafgaande tijd-, ruimte- en kostenbelem-

meringen. Het belang van het internet voor 

het nieuwe mondiale activisme werd verder 

onderstreept door de oprichting van het In-

dependent Media Centre (IMC), een op in-

ternet gebaseerd netwerk van radicale media 

die collectieven maken die live zijn gegaan 

voor de Seattle protesten.  

 

Tech-activisten hebben sinds haar oprich-

ting een centrale rol gespeeld in de beweging 

voor mondiale rechtvaardigheid, door het 

verschaffen van de nieuwe combinatie van 

interactieve digitale technologie en activis-

me voor sociale rechtvaardigheid, en het 

overbruggen van de kloof  tussen nerd- en 

activisten-gemeenschappen. Terwijl hun 

programmeervaardigheden hun bijdragen 

onderscheiden, delen tech-activisten de 
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overkoepelende doelstellingen van de bewe-

ging van sociale rechtvaardigheid. Een IMC-

nerd vatte het op deze manier samen: "Ik 

behoor tot een beweging die streeft naar ge-

lijke rechten (niet de geschreven, maar de 

echte) en condities voor alle mensen (en ge-

deeltelijk andere wezens ook) op deze pla-

neet.3" IMC - ook Indymedia genoemd - 

werd in eerste instantie opgericht om stem 

te geven aan de bezorgdheid van activisten 

tijdens de anti-WTO-demonstraties; inder-

daad, Indymedia‟s intentieverklaring  weer-

spiegelt zijn oorsprong in de GJM: 

  

[IMC zet] zich in voor het gebruik van me-

diaproductie en -distributie als instrumen-

ten voor het bevorderen van sociale en eco-

nomische rechtvaardigheid. Door dit werk, 

streven we er naar ... de lokale en mondiale 

problemen die van invloed zijn op ecosys-

temen, gemeenschappen en individuen hel-

der te krijgen en en te analyseren. Wij zijn 

toegewijd aan het genereren van alternatie-

ven voor commerciële media en de identifi-

catie en het creëren van positieve modellen 

voor een duurzame en rechtvaardige samen-

leving (Seattle IMC, n.d).  

 

Terwijl IMC de droom van media-activisten 

was, waren het de computerfreaks in de be-

weging die de code ontwikkelden en uitvoer-

den om die droom te realiseren. Met name 

de innovatie van open publicatie-software 

maakte het voor iedereen met een internet-

verbinding mogelijk verhalen en beelden op 

de website te uploaden, daarbij de poort-

wachtersfunctie van een redactie omzeilend 

en journalistieke normen ondermijnend. In-

dymedia blijkt zo meer dan een experiment 

in het maken van radicale media te zijn: het 

is duidelijk een voorbeeld van de democrati-

sche rationalisatie van het internet - activis-

ten eigenen zich internettechnologie toe, 

niet alleen tegen de dominante ideologie 

(neoliberale globalisering), maar om alterna-

tieve visies op sociale organisatie te bevor-

deren .  

 

De geboorte van Indymedia 

 
 Er zijn talrijke voorbeelden van tech-

activisme, zoals de bouw en het onderhoud 

van activistische websites (met inbegrip van 

mailinglijsten, e-mail accounts en andere 

functies), het opknappen van oude compu-

ters voor distributie in de technologie-arme 

gebieden / landen, en de hosting van hac-

klabs4 en andere tech-training evenementen. 

Tech activisten zijn ook verantwoordelijk 

voor het opzetten van mediacentra voor 

grote straatdemonstraties en tijdens natuur-

rampen, zoals de orkaan Katrina5. Maar In-

dymedia is waarschijnlijk de meest promi-

nente en misschien wel beste voorbeeld van 

tech-activist werkzaamheden onder de vlag 

van de beweging voor mondiale rechtvaar-

digheid. De bouw van de eerste IMC in 

Seattle benadert nu legendarische status. De 

inaugurele aankondiging door oprichter-

nerds Manse Jacobi en Matthew Arnison, 

erkent het nieuwe van de opkomende bewe-

ging; op 24 november 1999 schreven zij: "De 

weerstand is wereldwijd ... een transatlanti-

sche samenwerking heeft deze website in het 

leven geroepen."6 Maar de activisten ge-

bruikten het internet in de eerste plaats als 

communicatie-instrument dat het mogelijk 

maakte het globale verzet te verenigen in 

een lokale.  

 

Een andere computerfreak, Evan Henshaw-

Plath, nam deel aan de geboorte van IMC 

Seattle, waarover hij had gehoord van een 

vriend van een vriend tijdens een voorberei-

dende protest-bijeenkomst. Hij beschrijft de 

situatie er als "bomvol en hectisch", met 

techneuten druk in de weer om de server en 

de code in de lucht te krijgen voor het begin 

van de protesten:  

 

“Vrijwel op het moment dat ik het Indyme-

dia Center inliep werd ik gepakt door het 

IMC-virus. Zonder de organiserende struc-

tuur te kennen, de omvang van de pro-

jecten, politieke achtergronden, kon ik de 

energie voelen. Ik werkte de hele nacht en 
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de hele dag van de protesten aan de server. 

Ik maakte de protesten slechts een half uur 

mee toen ik erin slaagde even naar de stra-

ten te ontsnappen  ...”7 

 

Sinds hij hielp om seattle.indymedia.org op 

te richten, is Henshaw-Plath betrokken ge-

weest bij tientallen lokale IMC‟s en schreef 

een deel van de code die zou worden opgeno-

men in het open publicatie platform dat In-

dymedia beroemd en berucht maakte. De 

eerste open publicatie programma, Active, 

was oorspronkelijk gecodeerd door Australi-

sche tech-activisten. "Open publicatie is het-

zelfde als vrije software," merkt Arnison 

(2002) op, een van de Active-ontwikkelaars. 

Ze zijn beide (r)evolutionaire reacties op de 

privatisering van informatie door multinati-

onale monopolies “(p. 329). Net als met vrije 

software, maakt open publicatie de gratis 

verspreiding en uitwisseling van informatie 

mogelijk - in haar geval, nieuwsverhalen. 

Het proces van het creëren van nieuws, net 

als dat van de ontwikkeling van code, wordt 

transparant gemaakt door open publicatie 

software; lezers kunnen aan verhalen bijdra-

gen en ze verder verspreiden, kijken en mee-

doen aan redactionele besluitvorming, of het 

kopiëren en ontwikkelen van software om 

een tekortkoming aan te pakken. 

  

De keuze voor vrije software voor de imple-

mentatie van de globale site, indymedia.org, 

was weloverwogen, en suggereert een filoso-

fische erfenis van de vrije software bewe-

ging, zo niet de directe afstamming. Het 

toont ook duidelijk de politieke doelstellin-

gen van het project. Momenteel is alle soft-

ware op het globale netwerk, dat meer dan 

130 "knooppunten" omvat, patent -vrije 

software. Gedurende negen jaar Indymedia-

geschiedenis, heeft gratis software het voor 

het IMC tech-collectief mogelijk gemaakt 

programma‟s te ontwikkelen "die samenwer-

king, solidariteit, een gedeeld terrein van 

participatie stimuleren” op hun gebied van 

het maken van radicale media (Henshaw-

Plath, 2002). Eind 2001 bediscussieerde het 

IMC tech-collectief de beweegredenen voor 

het bijdragen aan vrije software: "Het is 
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duidelijk dat de technologie die we gebrui-

ken en het proces waarin het is gebouwd en 

gearticuleerd tot op het bot politiek is. We 

creëren de technische systemen die een voor-

proefje zijn van de verandering die we willen 

zien in de samenleving "(Henshaw-Plath, 

2001).  

 

Tech activisten zien codering dus als een 

technisch proces met sociale gevolgen. Ter-

wijl ze een expliciete poging doen om soft-

ware te doordrenken met idealen die hun 

doelen van sociale rechtvaardigheid weer-

spiegelen, verliezen tech-activisten nooit het 

sociale doel van de software uit het oog, 

noch van de gebruiker-technologie relatie. 

In het geval van de voortdurende hacks van 

Active8, werden "de nerds van IMC-tech 

zich er terdege van bewust dat elk technolo-

gisch ontwerp of reeks van functies een spe-

cifieke publicatie-structuur creëert en, als 

gevolg daarvan, geeft het gebruikers 

macht ... op een even specifieke ma-

nier" (Hill , 2003, blz. 2). Hier zien we hoe 

gebruikers kunnen ingrijpen in het technisch 

ontwerp om een technologie te transforme-

ren, waardoor het meer menselijke waarden 

en behoeften bevat, iets wat centraal staat 

in de democratisering van technologie. In 

hun software-ontwikkeling tonen tech-

activisten dus inzicht in de asymmetrische 

machtsverhoudingen die inherent zijn aan 

de kapitalistische sociaal-technische sys-

temen, evenals het besef dat dergelijke 

asymmetrieën zowel sociaal geconstrueerd 

zijn als een afspiegeling van ongelijkheid in 

de bredere sociale context. Met Indymedia, 

blijkt dat het sociale en technische nauw 

zijn verweven; IMC nerds proberen bewust 

om een technische omgeving te scheppen die 

gelijkheid en democratie promoot, en die op 

zijn beurt de doelstellingen van sociale ver-

anderingen van Indymedia ondersteunt, 

evenals de bredere beweging voor mondiale 

rechtvaardigheid.  

 

Wild Wild wiki's: De laatste grens 

 
 Tech activisten bestrijden machtsongelijk-

heid in de technische sfeer door middel van 

hun ontwikkeling en gebruik van vrije soft-

ware. Zo bevechten ze hun eigen virtuele 

terrein gericht op het gemeenschapsmodel 

van het internet, die is gebaseerd op demo-

cratische praktijk (Feenberg & Bakardjieva, 

2004). Communicatie herkennend als sleutel 

voor het bereiken van de doelstellingen van 

de beweging voor mondiale rechtvaardig-

heid, creëerden activisten hun eigen media-

systeem. Indymedia‟s filosofie is samenge-

vat in de inmiddels beroemde slogan: 

"Wordt de media." Maar al snel bleek dat 

het belang van het communiceren van be-

wegingsidealen van sociale, economische en 

ecologische rechtvaardigheid door middel 

van een wereldwijde digitale nieuwslijn af-

hing van interne communicatie binnen In-

dymedia. Het IMC tech-collectief communi-

ceerde aanvankelijk door e-maillijsten en 

Internet Relay Chat (IRC). In 2002 werden 

echter een aantal wiki's opgezet in een po-

ging om een duurzaam systeem voor het do-

cumenteren van de geschiedenis van IMC's 

en lopende activiteiten te creëren. Zoals een 

lid van de Docs Tech Werkgroep opmerkte: 

"Het verkrijgen van een functionerende en 

in gebruik zijnde wiki is echt van essentieel 

belang voor het netwerk ... E-maillijsten 

zijn onvoldoende voor het niveau van orga-

nisatie en informatie-uitwisseling en de groei 

die we moeten helpen vergemakkelijken."9 

Techneuten die de internationale site onder-

hielden hadden behoefte aan een virtuele 

werkruimte die constant online was, waar 

zij gezamenlijk en toch asynchroon konden 

werken aan gemeenschappelijke projecten 

en taken. In aanvulling op het vergemakke-

lijken van workflow, had de wiki het voor-

deel van het opzetten en samenbrengen van 

een online gemeenschap van programmeurs 

die geïnteresseerd waren met hun vaardighe-

den bij te dragen aan de beweging voor 

mondiale rechtvaardigheid.  
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Wiki-software is ontstaan in het midden van 

de jaren '90 in de gemeenschap van pro-

grammeurs als een middel van het schrijven 

en bespreken van programmeertalen. Ward 

Cunningham bedacht de naam en het con-

cept en implementeerde de eerste wiki-

engine in 1995. Vanwege zijn snelheid, 

noemde hij het systeem wiki-wiki, een Ha-

waiiaanse term dat "snel" betekent. Volgens 

Cunningham en Leuf (2001), "is een wiki een 

vrij uitbreidbare verzameling van onderling 

verbonden web-„pagina's‟, een hypertext-

systeem voor het opslaan en bewerken van 

informatie - een database waarin elke pagi-

na gemakkelijk is te bewerken door elke ge-

bruiker met een formulier-geschikte web-

browser cliënt "(p. 14). Kort gezegd, het is 

een serie van met elkaar verbonden, dyna-

mische webpagina's die kunnen worden ge-

maakt, bewerkt en verwijderd door elke in-

gelogde gebruiker. Alle wijzigingen worden 

geregistreerd; dus de wiki documenteert zijn 

eigen geschiedenis, en slaat deze op voor de 

toekomstige inzage. Tegen het einde van de 

jaren ‟90 had het bedrijfsleven wiki's om-

armd als een 'conversatie-

kennismanagement oplossing "om een effici-

ënt samenwerkingsproces te bevorderen 

(Gonzalez-Reinhart, 2005, blz. 5). In de za-

kelijke omgeving kan het gebruik van wiki 

de noodzaak van conferentie-uitnodigingen, 

e-mails, discussieforums en instant messa-

ging wegnemen. Zoals met fysieke gemeen-

schappen, vergemakkelijkt wiki voor de vir-

tuele gemeenschap socialisatie en uitwisse-

ling van informatie, die op hun beurt het 

gezamenlijk creëren van kennis aanmoedi-

gen (ibid).  

 

Voor de tech-activisten was het opbouwen 

van een gemeenschap die gezamenlijk ken-

nis creëerde en onderhield via wiki-

technologie een doorbraak. Maar de implica-

ties van deze nieuwe sociale software gingen 

verder dan een snelle communicatie, hogere 

productiviteit of besparing van tijd en geld. 

In feite ontdekten de IMC nerds in de wiki 

een nieuwe manier van communicatie. Het 

concept van de wiki berust op het idee van 

samenwerking, die op zijn beurt is gebaseerd 

op vertrouwen. Volgens Cunningham (n.d.), 

is betrouwbaarheid een principe dat zijn 

oorspronkelijke wiki-ontwerp inspireerde, en 

ingebouwd is in de technische code van de 

software. "Dit zit in de kern van de wiki. 

Vertrouw de mensen, vertrouw het proces, 

werk aan het opbouwen van vertrouwen."10 

Wiki‟s stimuleren vertrouwen, omdat hun 

vermogen om te functioneren is gebaseerd 

op de veronderstelling dat de deelnemers 

goede bedoelingen hebben; de open macht 

toe te voegen, te verwijderen of inhoud te 

wijzigen maakt een wiki kwetsbaar en af-

hankelijk van ethisch gedrag. Dus, net als 

bij een goed functionerende gemeenschap is 

een wiki sterk afhankelijk van de normen 

van sociaal gedrag. 

  

Wiki's kunnen worden gebruikt om te com-

municeren en informatie uit te wisselen met 

anderen op vrijwel dezelfde manier als on-

line discussiefora en mailinglijsten. Uniek is 

echter dat wiki's een virtuele arena voor pro-

jectorganisatie en documentatie creëren. 

Het open bewerken biedt de mogelijkheid 

van collectief auteurschap van materiaal en 

ook van co-productie van de website op een 

manier die andere conversationele internet 

applicaties niet . hebben. Het is de bedoeling 

om gezamenlijke ontwikkeling te stimuleren 

in een virtuele ruimte die gezamenlijk eigen-

dom is van alle gebruikers, en waar alle ge-

bruikers voor verantwoordelijk zijn. Dit is 

goed voor de organische aard van een wiki-

pagina, waar de inhoud verandert als ge-

bruikers ontbrekende informatie toevoegen, 

fouten corrigeren en verkeerd of onnodige 

materiaal verwijderen. Op deze manier 

groeit en verbetert de gezamenlijke in een 

wiki geproduceerde  kennis door de tijd. De 

"link zoals je denkt"-functie, waarbij een 

medewerker links creëert naar bestaande en 

potentiële pagina's in een wiki, is een voor-

beeld van deze organische gezamenlijke ken-

nisproductie. Het is een kritisch en welover-

wogen ontwerp-element dat de totstandko-

ming van een gemeenschappelijke taal be-

vordert. Deze gedeelde taal ontstaat instinc-

tief en is essentieel voor effectieve communi-

catie binnen een wiki (Kim, 2005). Volgens 
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een tech-activist, is de "link zoals je denkt"-

functie "een manier van het opbouwen van 

een gemeenschapsspecifieke woordenschat 

die het toelaat om gemakkelijk complexe 

gedachten te formuleren met behulp van de 

termen die in uw gemeenschap van belang 

zijn" (Schroeder, 2005).  

 

Belangrijk is dat de wiki het hen mogelijk 

maakt de sociale veranderingen te bepalen 

die zij zoeken in de bredere samenleving. 

Hier schakelen democratie, gelijkheid en 

rechtvaardigheid van abstracte idealen naar 

concrete sociale praktijken. Tegelijkertijd is 

wiki-software onderdeel van de digitale in-

frastructuur die tech-activisten bouwen en 

onderhouden met het oog op meer directe 

bewegingsdoelen, en als zodanig is het 

slechts een van de instrumenten in het 

strijdrepertoire van de activisten. Zo be-

schouwd komen wiki's naar voren als een 

ideale manier van communiceren voor gedis-

tribueerde netwerken zoals Indymedia en de 

beweging voor mondiale rechtvaardigheid, 

waar deelnemers uit verschillende geografi-

sche regio‟s, met verschillende vaardigheden 

en niveaus  van inzet, alsook met verschil-

lende achtergronden van nationaliteit, klas-

se en technische kennis, samen werken rich-

ting een gedeelde visie van een betere we-

reld.  

 

IMC ontmoet TWiki  

 
Indymedia maakte al vroeg gebruik van wi-

ki-technologie voor het Global Indymedia 

Documentation Project, dat collectieve ken-

nis over de geschiedenis van IMC's verza-

melt, haar huidige rol(len) en haar korte en 

lange termijn doelstellingen. Het documen-

teren van hun project is essentieel voor het 

welslagen van Indymedia, niet alleen biedt 

het een openbaar register, het creëert ook 

een vloeibaarheid dat deelname op verschil-

lende niveaus mogelijk maakt. "Het In-

dymedia Documentatie Project ziet eruit als 

een normale website ... behalve dat het bij-

dragen en het bewerken van pagina's, vragen, 

antwoorden, opmerkingen en updates sti-

muleert "(IMC, Welkom). Belangrijk is dat 

de deelnemers niet hoeven te kunnen code-

ren voor het toevoegen, wijzigen of verwij-

deren van inhoud. Omdat Indymedia over-

wegend een web-gebaseerd project is, pakte 

de oprichting van een wiki het hardnekkige 

probleem aan van hoe communicatie te or-

ganiseren binnen de gedesorganiseerde om-

geving van cyberspace. Terwijl mailinglijs-

ten informatie-uitwisseling vergemakkelij-

ken, en IRC real-time discussie mogelijk 

maakt, leverden beide toepassing geen geza-

menlijke ruimte waar Indymedia vrijwil-

ligers asynchroon kunnen werken aan ge-

meenschappelijke projecten. Wiki-

technologie was aantrekkelijk voor IMC 

techneuten vanwege zijn vermogen om de 

informatiestroom te vergemakkelijken, 

waardoor verspreide teams naadloos en pro-

ductief samen konden werken, en werd het 

een-webmaster-syndroom van verouderde 

inhoud geëlimineerd.  

 

In 2002 adopteerden IMC -techneuten TWi-

ki, een gratis software-wiki-kloon die gericht 

is op de bedrijfs-intranet wereld, door het 

samenstellen van een aantal afzonderlijk 

draaiende wiki's in een website, 

docs.indymedia.org. Tegenwoordig is het 

een van de grootste TWiki-installaties op 

het wereldwijde web. De Documentatie Pro-

ject-wiki is verdeeld in secties gemaakt op 

basis van onderwerp die links bevatten naar 

de verschillende werkgroepen, documenten 

en materialen die nodig zijn om het Indyme-

dia multiversum te begrijpen, er doorheen te 

navigeren en er aan deel te nemen. De tech-

nologie-sectie is de thuisbasis van het IMC 

Global Tech Team en bestaat uit een aantal 

werkgroepen gericht op de talrijke techni-

sche aspecten van het Indymedia project, 

inclusief systeembeheer, IRC, veiligheid, 

mailinglijsten, enzovoort. Er is ook een FAQ 

en informatie over Indy software en hoe je 

betrokken kunt raken bij het tech-team. 

Verslagen van eerdere vergaderingen, even-

als de ontwerpen van beleidsvoorstellen, zijn 

ook hier opgeslagen. Het nut van de wiki als 

een forum voor het bespreken van techni-

sche problemen van de verschillende mate 
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van belang voor het goed functioneren van 

het netwerk wordt ook duidelijk. Samen met 

beleidsdocumenten, voorstellen en verslagen 

van bijeenkomsten creëert het een archief 

van  cumulatieve kennis die van onschatba-

re waarde is.  

 

Terwijl de Documentatie Project-wiki een 

nieuwe vorm van communicatie heeft geo-

pend voor IMC vrijwilligers en de tech-

activisten die de wereldwijde site onderhou-

den, is het niet zonder uitdagingen.11 Een 

gedeelde bezorgdheid over de openheid van 

de software is de angst voor vandalen die 

inhoud verwijderen of beschadigen, hetzij 

als sport of uit rancune. Inderdaad biedt de 

open filosofie geen bescherming van de site 

tegen gebruikers met slechte bedoelingen. 

Maar wiki's zijn zo ontworpen dat het voor 

gebruikers gemakkelijk is fouten te corrige-

ren (in plaats van het bemoeilijken van het 

maken van fouten), en bieden zodoende ma-

nieren om de geldigheid van de inhoud te 

verzekeren, ondanks het gemak van wijzi-

gingen. De meeste wiki's hebben een 

"recente wijzigingen" pagina, die de meest 

recente bewerkingen registreert of alle wijzi-

gingen binnen een bepaald tijdsbestek. 

"Herzieningsgeschiedenis" toont vorige pa-

gina-versies, en de "DIF functie" toont de 

verschillen tussen twee versies. Dit stelt ge-

bruikers in staat om snel te reageren op aan-

vallen, zoals wiki spam of beledigingen, cor-

recties en ongewenste veranderingen of het 

herstel van oudere, meer geschikte inhoud. 

Op een kleine wiki kost het doorgaans meer 

moeite een pagina te vernielen dan het te-

rugzetten van een acceptabele versie. Op een 

grote installatie zoals het IMC Documenta-

tie Project kan vandalisme meer overlast 

geven, wat dagelijks, saai werk teweeg 

brengt. Van maart tot september 2006 was 

Indymedia niet in staat de wiki regelmatig 

te onderhouden en het tech-team schakelde 

de editing-functie uit, waardoor de site al-

leen gelezen kon worden. Dit had echter 

meer te maken met diepere problemen die 

het IMC teisterde zijnde een wereldwijd ge-

distribueerd, door vrijwilligers gerund col-

lectief, met inbegrip van burnouts onder ac-

tivisten, beperkte middelen en conflicten 

over de beste praktijken, meer dan tekortko-

mingen in de wiki-technologie zelf. In ieder 

geval biedt de 'oneindige undo‟functie tech-

nische zekerheid dat er geen wijziging is die 

ooit permanent destructief is (Lih, 2004, blz. 

10).  

 

De emancipatorische kracht van 

wiki's? 

 
 Wat zijn dan de gevolgen van wiki's voor 

het tech-activisme in de tegenwoordige 

mondiale beweging voor rechtvaardigheid? 

Glaser (2004) waardeert de emancipatori-

sche kracht van wiki‟s en concludeert dat 

deelname aan een wiki een politieke daad is 

met gevolgen die verder reiken dan cyber-

space. De egalitaire structuur van de wiki is 

gebaseerd op decentralisatie van gezag en 

horizontale zelforganisatie. Net als Indyme-

dia, waarin de macht van poortwachter van 

nieuwsredacties en -producenten om de in-

formatiestroom te controleren is uitgewist ", 

wiki's worden beheerd door een groep men-

sen met gelijke rechten die zeggenschap heb-

ben over elkaar en waarvan de werkzaamhe-

den en besluiten zijn onderworpen aan be-

spreking door alle gebruikers "(p. 4). Deze 

egalitaire structuur is kenmerkend voor de 

GJM, die formeel leiderschap schuwt en is 

geconfigureerd als een rhizoom* in losse net-

werken van autonome knooppunten. Decen-

tralisatie van de macht is van cruciaal be-

lang voor ondermijning van sociale hiërar-

chieën die de moderne kapitalistische sa-

menlevingen bepalen, waar weinigen heer-

sen over velen. In het moderne westerse ka-

pitalisme, domineert deze elite-minderheid 

doorgaans de productie van informatie (en 

ook technologie), waarbij de meerderheid 

van burgers is gedegradeerd tot de passieve, 

machteloze rol van levenslange consument. 

In een wiki zijn er geen toegangsbelemme-

ringen: zoals bij Indymedia zijn producen-

ten van inhoud tevens consumenten, en vice 

versa. 
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Het wegnemen van toegangsbelemmeringen 

vergemakkelijkt de deelname aan wiki's net 

als het bewust ontworpen gebruikersgemak. 

"Als je bewerkt is er maar weinig dat een 

heldere manier denken en schrijven in de 

weg staat ... Hoe gemakkelijker we een wiki 

in het gebruik kunnen maken, hoe meer 

deelnemers we kunnen aantrekken en hoe 

groter de waarde van het systeem" (Waarom 

Wiki Werkt, n.d. ). Deelname wordt verder 

versterkt door de zelf-organisatie die voor 

wiki‟s nodig zijn, wat vervolgens leidt tot 

empowerment. "Iedereen voelt dat ze een 

besef van verantwoordelijkheid hebben, 

want iedereen kan bijdragen" (ibid). Een 

gemeenschap groeit rond goed gebruikte 

wiki's, en gebruikers organiseren zich om 

hun wiki relevant en functioneel te houden. 

Zoals hierboven besproken is dit grotendeels 

te danken aan de collectieve productie van 

inhoud. In het proces van het organiseren 

van hun wiki ontdekken gebruikers gedeelde 

belangen en beginnen te werken aan ge-

meenschappelijke projecten, gebaseerd op 

de wensen en behoeften van de gemeen-

schap, en dat bevordert sociale samenhang 

in de virtuele omgeving. De sleutel tot deze 

samenwerking is de feedback gegenereerd 

door de interactiviteit van de wiki's. In te-

genstelling tot de dominante communicatie-

technologie van radio en televisie, is het in-

ternet zeer interactief. Voortbouwend op 

deze functionaliteit maakt wiki-software 

meer mogelijk dan het toevoegen van op-

merkingen aan bestaande content, zoals in 

een weblog, chatbox of e-mail-uitwisseling; 

het maakt de volledige herstructurering van 

de gehele website mogelijk met inbegrip van 

het weggooien. Wanneer wijzigingen niet 

worden beschouwd als een verbetering, zijn 

ze echter gemakkelijk "ongedaan gemaakt" 

door andere gebruikers. Deze interactie van 

gebruikers met elkaar (via wijzigingen in de 

inhoud) voor het bredere belang van de wiki 

draagt bij tot het gemeenschapsmodel van 

het internet als een ruimte voor de democra-

tische praktijk. 

 

De wiki is een sociaal en organisatorisch fe-

nomeen dat contrasteert met de moderne 

westerse samenleving en een voorafschadu-

wing van alternatieve concepties van sociale 

organisatie, het maakt hun subversieve poli-

tieke implicaties duidelijk. Het proces van 

het verfijnen en verdedigen van standpun-

ten in een gezamenlijke context leidt tot een 

dieper begrip van complexe ideeën, inzicht 

in het potentieel van toepassingen in de 

'echte wereld'. Zoals Glaser (2004) opmerkt: 

"de erkenning hiervan zou ertoe kunnen lei-

den dat sommige mensen de organisatie van 

het werk in een wiki als een model nemen 

dat ook zou kunnen slagen in de echte we-

reld”.(p. 7) De "wiki way" van zelforganisa-

tie en samenwerking produceert hoge kwali-

teit van werken zonder kapitalistische prik-

kels als concurrentie of geld, onthult andere 

manieren van leven met technologie en 

waarde die tegenwoordig niet gepromoot 

worden door de dominante sociale orde. De 

"twee-zijdige betekenis" van de technologie - 

de Janus aard van innovatie en transforma-

tie - is dus duidelijk in de wiki. De Platoni-

sche logos - het rationele voor het goede - 

evenals de Baconiaanse ethos worden gerea-

liseerd in het ontwerpproces, dat op zijn 

beurt het technologische gebruik informeert. 

In technische termen vertegenwoordigt de 

wiki een vooruitgang in digitale communica-

tie, maar in sociale termen modelleert en 

vergemakkelijkt  het nieuwe vormen van 

sociale organisatie. Feenberg conceptuali-

seert Marcuse‟s oproep voor een nieuwe rati-

onaliteit op slechts deze manier - democra-

tisch, zoals het aanpassen van technologie, 

voor menselijke behoeften. 

 

Conclusie 

 
Het internet blijft een onvoltooide en be-

twiste technologie die nog steeds onderwor-

pen is aan interventie en transformatie door 

gebruikers. Tech-activisten in de beweging 

voor mondiale rechtvaardigheid overbrug-

gen de kloof tussen gemeenschappen van 

nerds en activisten door het aanleggen en 

onderhouden van de digitale infrastructuur 

die progressief activisme steunt op wereld-

schaal. Door hun vrije software ontwikke-
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ling stellen tech-activisten zich doelbewust 

teweer tegen de commerciële overname van 

cyberspace en passen het aan democratische 

doeleinden aan. In het geval van Indymedia 

herschreven tech-activisten wiki-software 

om bewegingsdoelen te vergemakkelijken - 

door het creëren van een openbare ruimte 

voor online samenwerking en door inherente 

machtsongelijkheid uit te dagen die terug te 

vinden is in de bredere samenleving. De 

open en gedecentraliseerde structuur van de 

wiki's weerspiegelt die van de GJM (en het 

internet, wat dat betreft), en blijft direct 

tegengesteld aan de dominante maatschap-

pelijke normen gebaseerd op de kapitalisti-

sche hegemonie. Het is sociale software die 

een voorafschaduwing is van progressieve 

sociale verandering, zinspelend op meer ega-

litaire, humane manieren van het organise-

ren van onze moderne industriële wereld. 

Het is ook gratis software en als zodanig is 

het indicatief voor hoe de tech-activisten 

werken op het niveau van technisch ontwer-

pen gericht op "open gemaakte" internet-

technologie voor een breder scala van belan-

gen en zorgen. 

 

Bekeken vanuit een kritisch constructivis-

tisch perspectief zijn tech-activisten een re-

levante sociale groep, die slechts één knoop-

punt vormen in het internet actor-

netwerk**. Door hun vrije software-

ontwikkeling dragen activistische nerds bij 

aan de verbouwing van het internet van een 

"communicatie-medium [naar] een hefboom 

voor sociale transformatie" (Castells, 2001, 

blz. 143). Inderdaad, er ligt een strijd voor 

ons om de controle over dit virtuele grensge-

bied. Als zodanig verbeeldt het internet in-

terpretatieve flexibiliteit - dat wil zeggen, 

het wordt verschillend gebruikt en begrepen 

door een verscheidenheid aan relevante 

maatschappelijke groepen, zoals het voor-

beeld van tech-activisten aantoont. Verder 

kan het werk van de tech-activisten worden 

gezien als een poging om de dualiteit van 

wetenschap en technologie aan de orde te 

stellen - de interne spanning tussen sociale 

transformatie en technologische uitvinding 

die tezamen het moderne begrip 

"vooruitgang" bevatten. In hun werk stre-

ven tech-activisten ernaar de technologie 

opnieuw te verbinden met zijn logos - het 

rationele voor het goede geserveerd. Daarbij 

herinneren ze ons dat technologie ertoe doet, 

dat het politiek is, en dat het een voortdu-

rende strijdterrein is. Bewijst dit of draagt 

dit bij aan een radicale hervorming van de 

technische sfeer? Dat valt nog te bezien. 

Maar het biedt zeker hoop dat een andere 

wereld mogelijk is. 

 
Noten: 

 
1. Gebruikt als de officiële slogan voor het Wereld 

Sociaal Forum in 2001, is deze zin uitgegroeid tot een 

soort van strijdkreet voor de beweging voor mondiale 

rechtvaardigheid. Het is niet een visie op een speci-

fiek andere wereld, zoals Naomi Klein (2001) slim 

opmerkte, maar gewoonweg het idee dat, in theorie, 

een andere zou kunnen bestaan. Dit in tegenspraak 

met de alom aanwezige kapitalistische hegemonie, 

die stelt dat de huidige sociaal-economische configu-

ratie van de moderne westerse samenleving de enig 

mogelijke is, ongeacht de gebreken. 

2. Een ander politiek project opgericht ter verdedi-

ging van de vrijheid op het internet is de Electronic 

Frontier Foundation. Begonnen in 1990 werkt de 

EVF aan de bescherming van het algemeen belang in 

juridische gevechten over digitale rechten in cyber-

space. Een bespreking van deze groep ligt echter bui-

ten het bestek van dit hoofdstuk. Zie www.eff.org. 

3. Persoonlijk contact met Alster, 2 december 2005 

4. Hacklabs zijn politieke ruimten (vaak tijdelijk) 

die gemeenschappelijk computergebruik en internet-

toegang verschaffen. Zij worden gebruikt voor onaf-

hankelijke media, de bevordering van vrije software 

en andere emancipatorische technologieën. Hier de-

len tech-activisten vaardigheden met elkaar en het 

bredere publiek. Zie bijvoorbeeld www.hacklab.org 

5. In Houston startten Indymedia- en low power 

FM-radio activisten een ramp informatie radiosta-

tion op. New Orleans IMC bood actuele verslagge-

ving en activisten richtten een media-centrum in 

Algers in, een gedeelte van de stad dat niet over-

stroomde na de dijkdoorbraken. IMC VS creëerde een 

actuele website, Katrina.indymedia.us.org, die 

nieuws vanuit het hele Indymedia-netwerk leverde 

(http://www.anarchogeek.com/articles/category/

indymedia). 

6. Bezoek voor het volledige transcript http://

seattle.indymedia.org/en/1999/11/2.shtml. 
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7. Interview met Evan Henshaw-Plath, 28 juli 

2003. 

8. Zie Hill (2003) voor een geschiedenis van open 

publishing software ontwikkeling binnen IMC. 

9. John Windmueller die een commentaar plaatste 

op de Indymedia Documentation Project Wiki, 

http://docs.indymedia.org/view/Sysadmin/

ImcDocsReplaceWikiEngine. 

10. Voor meer informatie over Ward Cunningham’s 

wiki ontwerpprincipes, zie http://c2.com/cgi/wiki?

WikiDesignPrinciples. 

11. In feite was het IMC Docs Project alleen-lezen 

(editing-functie uitgeschakeld) van maart tot sep-

tember 2006. Echter, dit had meer te maken met 

diepere problemen die Indymedia teisterde als een 

wereldwijd gedistribueerd, door vrijwilligers gerund 

collectief, zoals burnouts en onderlingen conflicten 

over de beste praktijken, dan met tekortkomingen in 

de wiki-technologie zelf. 

 

Noten van de vertalers: 

 
*  term afkomstig van de franse filosoof Gilles De-

leuze 

**  term afkomstig van de franse socioloog en filo-

soof Bruno Latour 
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