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Voorwoord 

Voor u ligt het laatste hoofdstuk uit mijn studieloopbaan en het einde van de master 

Communicatie, Beleid en Management. Daarnaast betekent het afronden van mijn scriptie het 

begin van een nieuwe periode in mijn leven, één waar ik hard aan toe ben. 

In mijn studieperiode studeerde ik eerst Communicatiemanagement  aan de Hogeschool Utrecht. 

Daarna heb ik de overstap gemaakt van HBO naar de Universiteit. Op het Departement Bestuurs- 

en Organisatiewetenschap (USBO) ben ik de minor Bestuurs- en Organisatiewetenschap gaan 

volgen om aansluitend de master Communicatie, Beleid en Management te gaan volgen. Het 

studeren aan de USBO heb ik als bijzonder prettig ervaren. 

Het schrijven van mijn masterscriptie is voor mij een hele leerzame periode geweest zowel op 

persoonlijk als op wetenschappelijk gebied. Het was een lang traject van vallen en opstaan. Dit 

eindresultaat had ik niet in mijn eentje kunnen bereiken, daarom wil ik in eerste plaats Iris van 

Veenedaal hartelijk bedanken voor haar begeleiding, scherpe feedback,  motiverende woorden 

en haar expertise. Daarnaast wil ik alle medewerkers van de USBO bedanken voor de goede 

periode die ik er heb gehad. 

Tot slot wil ik iedereen bedanken die aan dit onderzoek meegewerkt heeft. Graag wil ik ook  

mijn vriendin bedanken voor alle steun en begrip tijdens mijn master. In het bijzonder wil ik 

mijn ouders bedanken voor de onvoorwaardelijke steun gedurende mijn hele studietijd.  

Veel plezier tijdens het lezen van mijn scriptie. 

Robin Haafkens 

Utrecht, mei 2013 
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Samenvatting 

In deze masterscriptie is vanuit een interpretatief paradigma met behulp van kwalitatieve 

methoden onderzoek gedaan naar de semiotische werking van ‘A message to all World leaders’. 

Een videoboodschap van Anonymous die op Youtube te zien is. Aanleiding voor dit onderzoek is 

de steeds groter wordende invloed op de maatschappij van ICT. Het gebruik van digitale 

middelen door activisten neemt toe, soms zijn deze middelen illegaal, dit verschijnsel heet 

hacktivisme. Bij dit onderzoek heeft de volgende vraag centraal gestaan; 

Hoe geven Nederlandse hoogopgeleiden betekenis aan de videoboodschap; A Message to All World 

Leaders, van Anonymous die op Youtube te zien is? 

Om deze vraag te beantwoorden zijn een viertal deelvragen geformuleerd. De eerste deelvraag 

is; wat zegt de wetenschappelijke literatuur over hacktivsme? Deze deelvraag is beantwoord 

door middel van het uitvoeren van een literatuurstudie naar hacktivisme. Hacktivisme kan 

gedefinieerd worden als het geweldloze gebruik van legaal en illegaal ambigue middelen om 

politieke doelen te bereiken (Samuel, 2004, p. 2). In de wetenschappelijke literatuur zijn twee 

perspectieven dominant, welke ik het sociale en het ICT perspectief noem. Het sociale 

perspectief bekijkt hacktivisme als een digitale vorm van activisme en heeft aandacht voor de 

mogelijkheden tot politieke participatie. Het ICT perspectief benadert hacktivisme als een ICT 

beveiligingsvraagstuk. De tweede deelvraag in dit onderzoek is; wat zegt de wetenschappelijke 

literatuur over Anonymous? Deze vraag is beantwoord door het verrichten van een 

literatuurstudie. De resultaten hebben geleidt tot  een duidelijk beeld van de afzender en heeft 

de  context van de videoboodschap is Anonymous beschreven.  Anonymous is een gemeenschap 

met anonieme leden, die geen formeel lidmaatschap en leiderschap kent. De acties van 

Anonymous zijn de uitkomst van een (evolutionair) proces binnen die gemeenschap. 

Anonymous streeft politieke doelen na en maakt hierbij gebruik van digitale middelen die 

(soms) illegaal zijn. Vervolgens is deelvraag drie aan bod gekomen; wat zegt de 

wetenschappelijke literatuur over semiotiek en betekenisgeving? Deze vraag is beantwoord 

door middel van het uitvoeren van een literatuurstudie en heeft geleid tot een analyse 

instrument voor de semiotische analyse.  

De vierde deelvraag luidt als volgt; welke tekens spelen een rol van betekenis in de 

videoboodschap van Annymous? Om deze vraag te beantwoorden heb ik een semiotische 

analyse van de videoboodschap gemaakt. Door middel van de semiotische analyse kon ik 

aangeven hoe de tekens in de videoboodschap betekenis creëren, gebaseerd op mijn eigen 

interpretatie. De videoboodschap toont beelden van politieke leiders, oorlog, onderdrukking, 
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kapitalisme, technologische vooruitgang en opstand. Al eeuwen worden kennis, ethiek en 

technologie geconditioneerd door de elite. Met de komst van technologische vooruitgang is de 

onderdrukking van de mensen niet meer mogelijk. Door digitale en fysieke eenwording is een 

groot collectief bewustzijn ontstaan. Hierdoor kunnen mensen niet langer voor de gek worden 

gehouden. Door vrijheid op internet ontstaat er vrijheid over de hele wereld. De videoboodschap 

sluit af met het verzoek om je bij Anonymous aan te sluiten. Uit mijn eigen analyse blijkt dat het 

verhaal een belangrijke rol speelt in de videoboodschap, de ‘story of conspiracy’  van Stone 

(2002) is duidelijk herkenbaar, dit is een variant op de ‘story of helplessness and control’. 

Metaforen worden strategisch gebruikt om positieve of negatieve eigenschappen van zaken in 

de videoboodschap te benadrukken. De gebruikte beelden van politieke leiders, oorlog, 

onderdrukking, kapitalisme, technologische vooruitgang en opstand ondersteunen het verhaal 

op effectieve wijze. Uit mijn semiotische analyse blijkt dat er weinig elementen in de 

videoboodschap aanwezig zijn die de kijker persoonlijk bij de videoboodschap zullen betrekken. 

In de video speelt het geluid een belangrijke rol omdat het verhaal door middel van een voice-

over vertelt wordt, ter ondersteuning wordt er dramatische muziek gebruikt. 

De vijfde deelvraag is; welke tekens uit de videoboodschap 'A Message to All World Leaders' 

worden door hoger opgeleiden Nederlanders erkent en hoe worden deze geïnterpreteerd? Om 

deze vraag te beantwoorden zijn er  semigestructureerde interviews afgenomen met tien 

respondenten. Dit is gedaan aan de hand van een topic lijst, welke gebaseerd is op het eerder 

genoemde onderzoeksinstrument. Het verhaal van ‘conspiracy’ wordt gedeeltelijk herkent door 

de respondenten. Twee van de tien respondenten herkennen de belangrijkste elementen, terwijl 

de andere respondenten enkele elementen herkennen.  Zeven van de tien respondenten geven 

aan dat de beelden van oorlog belangrijk zijn in de videoboodschap. De schuld aan de ellende die 

de oorlog representeert wordt gelegd bij de politieke leiders. De beelden worden gepercipieerd 

als een geschetste tegenstelling tussen het volk en de machthebbers. Op basis van analyse van de 

resultaten met betrekking tot de interpersoonlijke metafunctie blijkt dat acht van de tien 

respondenten zich niet betrokken voelen bij de videoboodschap. Drie van de tien respondenten 

konden zich niet identificeren met het onderwerp van hacken of protest. Vier van de tien 

respondenten konden zich niet herkennen in het geschetste beeld van de wereld en voelden zich 

daarom niet betrokken bij de videoboodschap. Alle respondenten vinden dat het tempo waarin 

de coördinatie van shot A naar B verloopt erg hoog is. Zeven  van de tien respondenten vinden 

dat de videoboodschap door haar hoge tempo de aandacht trekt en dat het hoge tempo geen 

afbreuk deed aan de verwerking van de videoboodschap. Alle tien de respondenten zijn positief 

over de achtergrondmuziek. Ze  geven aan dat de muziek bijdraagt aan de spanning en dat het de 
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boodschap goed ondersteunt. Acht van de tien respondenten waren minder positief over de 

voiceover omdat ze vinden dat deze slecht te verstaan is. 

Herkenning speelt een grote rol de bij de betekenisgeving aan de videoboodschap van 

Anonymous door van hoog opgeleiden Nederlanders.  Acht van de tien respondenten  kunnen 

zich niet identificeren met het getoonde beeld van de wereld, of kunnen zich niet identificeren 

met het onderwerp van (h)activisme. Hierdoor voelen zij zich niet aangesproken door de 

videoboodschap. De respondenten selecteren de beelden die ze wel herkennen en die hen wel 

aanspreken als het gaat om het geven van betekenis aan de videoboodschap. Er wordt aan de 

afzonderlijke beelden geen betekenis gegeven maar de beelden worden gegroepeerd. Aan deze 

groepen wordt vervolgens betekenis toegekend. De coördinatie van shot A naar B speelt daarom 

een belangrijke rol bij de betekenisgeving. De coördinatie van de shots hangt samen met de 

achtergrondmuziek en de voiceover en de respondenten geven allemaal aan dat de muziek de 

boodschap dramatischer maakt. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal de aanleiding voor het onderzoek, de probleemstelling en de doelstelling 

behandeld worden. Daarna komen de vraagstelling en de aanpak van het onderzoek aan bod. 

Daarna volgt de relevantie van het onderzoek en het hoofdstuk sluit af met een leeswijzer. 

1.1 Aanleiding 
Toen ik in januari 2012 op zoek was naar informatie over nieuwe wetgeving op het gebied van 

internet kwam ik op Youtube een videoboodschap van Anonymous tegen. De videoboodschap 

maakte een diepe indruk op mij en ik werd er door gefascineerd omdat het lijkt op 

sciencefiction, terwijl de dreiging ervan echt is. Voor mij was dit ook het moment dat ik me 

realiseerde in hoeverre de fysieke wereld en de cyberwereld met elkaar verweven zijn. Nadat ik 

de achtergrond van de videoboodschap onderzocht had bleek het om een nieuwe vorm van 

activisme te gaan; hacktivisme. 

In de huidige maatschappij vormt het internet een belangrijk onderdeel van ons bestaan. In 

grote mate zijn we afhankelijk geworden van de informatie die via internet wordt verschaft. Het 

internet verschaft iedereen onbegrensde mogelijkheden op het gebied van informatie en 

communicatie. Ontwikkelingen in de ICT hebben de afgelopen twee decennia elkaar in hoog 

tempo opgevolgd. Mondialisering, individualisering, nieuwe economie, nieuwe rol politiek, 

vervagende grenzen en de kracht van informatie, deze algemene trends zijn in sterke mate 

beïnvloed door ICT, (van der Ploeg, 2002). De Marktrapportage Elektronische Communicatie van 

TNO (2010) laat zien hoe diepgeworteld ICT in de hedendaagse samenleving is. De samenleving 

is dermate gedigitaliseerd dat we er afhankelijk van zijn geworden. Burgers, bedrijven en 

overheden zijn in steeds grotere mate afhankelijk van de werking van ICT (Nationaal Rapport 

Cybercrime en Digitale Veiligheid, 2010). Naarmate de invloed en het gebruik van het internet in 

de maatschappij toenam, nam ook het misbruik ervan toe. Dit leidde tot de roep om regulering 

van het internet. Dat heeft in 2011 geleid tot twee omstreden Amerikaanse wetsvoorstellen, de 

Stop Online Piracy Act (SOPA1) en de Protect IP (intellectual property) Act (PIPA). In Europa is 

er een vergelijkbaar voorstel gekomen: de Anti-counterfeiting Trade Agreement (ACTA). De 

voorstellen hebben gemeen dat ze vergaande gevolgen hebben op het gebied van privacy, 

informatievrijheid en ruime mogelijkheden bieden voor vervolging. Verschil is dat ACTA een 

verdrag is waaruit nationale wetgeving moet voortvloeien. Velen zien dit als inbreuk op de 

vrijheid van meningsuiting en het recht op privacy. Wereldwijd is er veel verzet; zo tekenden 4,5 

miljoen internetters de petitie van Google tegen de Amerikaanse wetsvoorstellen (Tweakers.nl, 
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19 januari 2012). Daarnaast gingen grote Amerikaanse websites, waaronder Wikipedia, een dag 

offline uit protest (Tweakers.nl, 18 januari 2012). Het grootste verzet tegen deze wetgeving 

wordt gevoerd door Anonymous. Dit verzet heeft een bijzonder kenmerk, het wordt gedaan met 

digitale middelen vanaf het internet. 

Anonymous is een groepering van anonieme online-activisten die gedreven zijn door eigen 

idealen en politieke motieven, die anoniem internationaal opereren en gebruik maken van 

hackmethoden. Ze zijn een gedecentraliseerde, niet gewelddadige, verzetsgroep met als doel het 

vergroten van de rechtvaardigheid in de wereld. Er is geen formeel leiderschap binnen 

Anonymous.  

Een kernbegrip in dit onderzoek is hacktivisme. Hacktivisme is een samenvoeging van hacken en 

activisme. Over het begrip hacken bestaat enige onduidelijkheid. Hacken is het zoeken naar, en 

het vinden van toepassingen voor een product, die niet door de makers bedoeld zijn. Wanneer 

de intenties en het gebruik van hack methoden criminele vormen krijgen, spreekt men van 

cracken. De term cracken wordt tegenwoordig nog maar weinig gebruikt, in plaats van cracken 

wordt nu hacken gebruikt. Onder activisme worden buitenparlementaire acties met als doel 

politieke verandering verstaan. Hiermee wordt hacktivisme het proberen om toegang te 

verkrijgen tot een digitaal netwerk met als doel een politieke verandering teweeg te brengen. 

Deze definiëring is niet geheel juist omdat het legale vormen van online protest uitsluit van 

hacktivisme. Samuel (2004, p. 2) hanteert een bredere definitie van hacktivisme: 'the nonviolent 

use of illegal or legally ambiguous digital tools in pursuit of political ends’. In deze definitie van 

Samuel wordt de nadruk gelegd op politieke doeleinden. Deze definitie heeft mijn voorkeur 

omdat het hacktivisme op een duidelijke manier van andere vormen van activisme scheidt. De 

definitie stelt het niet gewelddadig gebruik voorop. Daarnaast gaat het om het legaal of illegaal 

ambigue digitale middelen en het nastreven van politieke doelen. In de literatuurstudie zal het 

onderwerp van hacktivisme uitgebreid behandeld worden. 

Anonymous voert niet alleen actie door het uitvoeren van aanvallen met digitale middelen, maar 

ook via social media zoals Twitter, Facebook en Youtube maakt zij haar idealen kenbaar. Het 

officiële Twitteraccount is @TheAnonMessage. Onder dezelfde naam worden op Youtube de 

videoboodschappen van Anonymous verspreid. Deze boodschappen zijn verschillend van aard, 

zo is er bijvoorbeeld een video waarin Sony wordt bedreigd vanwege haar steun aan het SOPA 

wetsvoorstel. Ik wil graag onderzoek naar Anonymous doen omdat ik erg nieuwsgierig ben naar 

hoe mensen op een nieuw fenomeen als hacktivisme reageren. Dit onderwerp past goed binnen 

de opleiding Communicatie, Beleid en Management omdat het hier om een maatschappelijk 

probleem gaat en communicatie hier een grote rol in speelt. 
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1.2 Probleemstelling 
Uit de aanleiding blijkt dat Nederlands publieke en private organisaties er onvoldoende in slagen 

om hun computernetwerken te beveiligen tegen hackers. De mogelijke invloed van hacktivisme 

is, door toegenomen digitalisering van de maatschappij, toegenomen. Er is weinig bekend over 

wat hacktivisme precies inhoud en hoe een hacktivistische organisatie als Anonymous 

communiceert. Digitale aanvallen van Anonymous komen in Nederland zeer beperkt voor maar 

via videoboodschappen wordt er wel met inwoners van Nederland gecommuniceerd. 

Anonymous richt zich met de videoboodschap ‘A Message To All World leaders’ op een breed 

publiek.  

 

Het is mijn aanname dat mensen die via de traditionele media op het fenomeen hacktivisme 

stuiten, hier naar gaan zoeken op internet. Omdat het hacktivisme een beperkte rol speelt in 

Nederland is de kans groot dat men deze videoboodschap tegenkomt wanneer men op zoek gaat 

naar informatie over hacktivisme of over Anonymous.  

Het filmpje vertelt het verhaal waarom Anonymous actie voert. Het narratief van de 

videoboodschap vertelt dat de geschiedenis van de mensheid bestaat uit onderdrukking en 

angst. Al eeuwen worden kennis, ethiek en technologie geconditioneerd door de elite. Met de 

komst van technologische vooruitgang is de onderdrukking van de mensen niet meer mogelijk. 

Door digitale en fysieke eenwording is een groot collectief bewustzijn ontstaan Hierdoor kunnen 

mensen niet langer voor de gek worden gehouden. Door vrijheid op internet ontstaat er vrijheid 

over de hele wereld. De videoboodschap sluit af met het verzoek om je bij Anonymous aan te 

sluiten.  

 

Het verhaal wordt verteld door een vervormde vrouwenstem. In de videoboodschap zijn 

beelden te zien van wereldleiders, oorlog, opstand, onderdrukking en technologische 

vooruitgang, zie figuur 1.3. De boodschap van de film luidt dat het volk niet bang moet zijn voor 

haar regering maar dat de regering bang moet zijn voor het volk.  

 



 
12 

 

 

Figuur 1.1: screenshots van de videoboodschap 

1.3 Doelstelling 
Het doel van mijn onderzoek is om vanuit de literatuur duidelijk te maken wanneer er sprake is 

van hacktivisme en wanneer niet. Het tweede doel is om vanuit de literatuur over semiotiek een 

analyse instrument te ontwikkelen om de tekens die Anonymous gebruikt in haar 

videoboodschap te duiden. Vervolgens wil ik inzichtelijk maken hoe deze videoboodschap wordt 

gepercipieerd door hoogopgeleide Nederlanders. Ik wil met mijn onderzoek de semiotische 

werking inzichtelijk maken van de videoboodschap ‘A Message to All World leaders’ die op 

Youtube te zien is. 

Vanwege het onderwerp van de videoboodschap en de Engelse taal heb ik er voor gekozen om 

me in dit onderzoek op hogeropgeleiden te richten. 

1.4 Vraagstelling 
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt; 

Hoe geven Nederlandse hoogopgeleiden betekenis aan de videoboodschap; A Message to All 

World Leaders, van Anonymous die op Youtube te zien is? 
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Om deze vraag te kunnen beantwoorden heb ik de volgende deelvragen geformuleerd; 

1. Wat zegt de wetenschappelijke literatuur over hacktivisme? 

2. Wat zegt de wetenschappelijke literatuur over Anonymous? 

3. Wat zegt de wetenschappelijke literatuur over semiotiek en betekenisgeving? 

4. Welke visuele tekens spelen een rol in de videoboodschap van Anonymous? 

5. Welke tekens uit de videoboodschap 'A Message to All World Leaders' worden door 

hoogopgeleiden Nederlanders erkent en hoe worden deze geïnterpreteerd? 

De beantwoording van de eerste deelvraag zal gebeuren aan de hand van een literatuurstudie 

naar hacktivisme. Hiermee zal een bredere theoretische achtergrond gegeven worden over het 

concept van hacktivisme. Dit resulteert in een analysekader voor de resultaten van deelvraag 

twee.  

Het antwoord op de tweede deelvraag dient een duidelijk beeld van de organisatie Anonymous te 

geven. Dit zal geschieden middels een literatuurstudie. Hiervoor is gekozen omdat vanwege de 

aard van Anonymous interviews met de leden over de totstandkoming van de videoboodschap 

niet mogelijk is. Daarom is er voor gekozen om de afzender op deze manier te beschrijven.  

De beantwoording van de derde deelvraag levert de kennis op die nodig is voor het maken van 

een analyse-instrument ter duiding van de visuele tekens in de videoboodschap van Anonymous. 

Dit zal gebeuren door het uitvoeren van een literatuurstudie naar semiotiek en betekenisgeving. 

Door middel van een semiotische analyse zal deelvraag vier beantwoord worden en zal 

inzichtelijk gemaakt worden welke tekens een rol spelen in de videoboodschap. 

Deelvraag vijf wordt beantwoord door middel van het afnemen van semigestructureerde 

interviews met hoger opgeleide respondenten. Hiermee wordt een beeld gegeven van de 

perceptie van de videoboodschap door de hoog opgeleide Nederlander. 

Het onderzoek zal worden uitgevoerd vanuit een interpretatief perspectief, omdat ik de sociale 

werkelijkheid wil begrijpen. Ik geloof dat er meerdere versies van de realiteit bestaan en ben 

vooral geïnteresseerd in de constructie van die realiteit. Een uitgebreide toelichting op mijn 

wetenschappelijke positionering en rol als onderzoeker zal ik in het volgende hoofdstuk geven. 

In dit onderzoek wordt enkel gebruik gemaakt van kwalitatieve onderzoeksmethoden. Dit komt 

voort uit de door mij geprefereerde onderzoeks positionering, de probleemstelling en de 

onderzoeksvraag. Kwalitatief onderzoek is onderzoek waarbij de onderzoeker zich richt op de 

betekenis die mensen geven  aan hun sociale omgeving en hoe ze zich op basis hiervan gedragen 

(Boeije, 2005, p.27) In hoofdstuk twee zal de onderzoeksmethode uitgebreid behandeld worden. 
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1.5 Relevantie onderzoek 
‘Hacktivism, as an emerging form of activist communication, is understudied (hardly surprising, 

given its relative newness)’, Houghton (2010, p. 325). 

In het dagelijkse nieuws wordt er in toenemende mate verslag gedaan van organisaties wiens 

functioneren bemoeilijkt wordt door acties die plaatsvinden via digitale middelen. Het is daarom 

voor de maatschappij relevant om te weten wat protest met digitale middelen inhoudt. Hoewel 

er veel publicaties zijn over cyberterrorisme en andere ICT gerelateerde dreigingen is er zeer 

beperkt gepubliceerd over hacktivisme. Bij hacktivisme gaat het erom om via digitale middelen 

buitenparlementaire acties uit te voeren voor politieke verandering. Hiermee is hacktivisme een 

maatschappelijk fenomeen en past het goed binnen het domein van bestuurs- en 

organisatiewetenschap. De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek zit ook in het gegeven 

dat de perceptie van de hoog opgeleide Nederlander ten aanzien van een nieuwe vorm van 

propaganda onderzocht wordt. Het vanuit de wetenschappelijke literatuur beschrijven hoe een 

organisatie functioneert waarvan alle leden anoniem zijn past ook goed binnen het domein van 

B&O. Dit onderzoek is wetenschappelijk relevant omdat de gebruikte literatuur ten aanzien van 

hacktivisme zeer recent is.  

1.6 Leeswijzer 
In het tweede hoofdstuk zal dieper worden ingegaan op de methode van onderzoek. In het derde 

hoofdstuk zal de beantwoording van deelvraag één centraal staan en worden de gegevens van de 

literatuurstudie naar hacktivisme gepresenteerd. In het vierde hoofdstuk staat de 

beantwoording van deelvraag twee centraal en worden de resultaten van de literatuurstudie 

naar Anonymous gepresenteerd. In het vijfde hoofdstuk staat de beantwoording van deelvraag 

drie centraal en worden de resultaten van de literatuurstudie naar semiotiek en betekenisgeving 

gepresenteerd. Ook wordt in dit hoofdstuk het analyse instrument voor de semiotische analyse 

gepresenteerd. In het zesde hoofdstuk vijf staat de beantwoording van deelvraag vier centraal 

worden de resultaten van de semiotische analyse van  de videoboodschap van Anonymous 

gepresenteerd. In het zevende hoofdstuk wordt deelvraag vijf beantwoord en worden de 

resultaten van de interviews met de respondenten uit dit onderzoek gepresenteerd. De 

hoofdvraag van dit onderzoek zal in hoofdstuk acht beantwoord worden. In dit laatste hoofdstuk 

staat ook de discussie. 

1 De sopa- en pipa-wet maken het beide mogelijk om Amerikaanse bedrijven te verbieden om samen te werken met sites die auteursrechtinbreuk 

plegen. Sites die 'zich bezighouden met diefstal van Amerikaans eigendom' en niet genoeg doen tegen auteursrechtschending, mogen worden 

aangepakt. Om op grond van de sopa- of pipa-wet actie te ondernemen is een gerechtelijk bevel nodig. Als het gerechtelijke bevel er ligt, kan er actie 

worden ondernomen tegen de site als geheel. Het gaat hierbij om websites die op de VS gericht zijn. De definitie van 'op de VS gericht' is echter zo breed 

opgesteld dat vrijwel elke website die vanuit de Verenigde Staten toegankelijk is en door Amerikanen wordt bezocht, er onder kan vallen. Een ander 

probleem zit in de definitie van 'niet genoeg doen' tegen auteursrechtschending: het is onduidelijk wat een site precies moet doen om niet te kunnen 

worden aangepakt. De wet biedt de ruimte  om sites compleet offline te laten gaan te leggen.  



 
15 

 

 

Hoofdstuk 2 Methodologie 

In dit hoofdstuk staat de verantwoording van de methode van het onderzoek centraal. In dit 

hoofdstuk zal mijn positionering in de wetenschap besproken worden. Daarna zal ik de 

gebruikte methoden onderbouwen en een toelichting geven op de dataverzameling. Vervolgens 

zullen de kwaliteitscriteria voor dit onderzoek besproken worden. Het hoofdstuk sluit af met 

mijn rol als onderzoeker. 

2.1 Wetenschappelijke positionering 

Er zijn in sociaal wetenschappelijk onderzoek meerdere benaderingen om de werkelijkheid te 

onderscheiden. Burrel en Morgan (1979) onderscheiden vier paradigma’s, welke gebaseerd zijn 

op basis metatheoretische aannames. Een paradigma is het geheel van aannamen en 

vooronderstellingen over de sociale werkelijkheid en over de wijze waarop men door middel 

van onderzoek de werkelijkheid kan leren kennen, een geheel van bij elkaar horende 

wetenschapsfilosofische ideeën over de wijze waarop onderzoek in het algemeen dient te 

worden aangepakt (Boeije, 2005, p.18). De vier paradigma’s zijn gebaseerd op twee dimensies, 

de eerste dimensie is objectiviteit versus subjectiviteit. Bij objectiviteit gaat de onderzoeker uit 

van een positivistische, realistische onderzoek benadering, bij subjectiviteit gaat de onderzoeker 

uit van een interpretatieve benadering. De tweede dimensie is de sociologie van radicale 

verandering versus de sociologie van regulering. Bij verandering wil de onderzoeker de 

werkelijkheid door middel van onderzoek veranderen en bij de sociologie van beheersing wil de 

onderzoeker de werkelijkheid begrijpen. De vier paradigma’s zijn, radicaal humanisme, radicaal 

structuralisme, functionalisme en interpretivisme (zie figuur 1). 

 

Sociologie van verandering 

Radicaal humanisme   Radicaal structuralisme 

 

Subjectief          Objectief 

 

Interpretatief   Functionalistisch 

Sociologie van beheersing 

Figuur 2.1: De vier paradigma’s van Burrel en Morgan (1979) 
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In het interpretatieve paradigma wordt men gedreven door het belang om de wereld te 

begrijpen zoals hij is, om inzicht te verkrijgen in de fundamentele aard van de sociale wereld op 

het niveau van de subjectieve ervaring. De werkelijkheid staat buiten het individu en wordt 

gezien als een netwerk van aannames en intersubjectief gedeelde betekenissen. De ontologische 

status van de sociale wereld wordt gezien als omstreden en problematisch. In het radicaal 

humanistische paradigma draait het om de verschillen in de context bloot te leggen en dient het 

onderzoek als instrument om bewustzijn te genereren bij de participanten van het onderzoek. 

Dit paradigma is maatschappijkritisch. Bij het derde paradigma, het radicaal structuralisme, gaat 

het om de collectieve verandering, het aantonen van objectieve factoren om bestaande 

structuren te bestrijden. Bij het functionalistische paradigma gaat het om het veranderen in 

stapjes en het in stand houden van de status quo. 

Deetz (2000) is van mening dat de categorisatie van Burrel en Morgan problematisch is en stelt 

de vraag of de door hen gebruikte dimensies inzicht bieden in daadwerkelijke verschillen tussen 

de paradigma’s. Deetz (2000) maakt ook een vierdeling en spreekt in plaats van paradigma’s 

over discoursen, welke minder afgebakend zijn dan de paradigma’s van Burrel en Morgan. De 

discoursen dienen om de vorming van argumenten, het engageren in onderzoek, de oriëntatie 

naar organisaties en mensen en de gebeurtenissen in deze te duiden en als manier om hierover 

te rapporteren (Deetz 2000, p. 136). 

De vier discoursen zijn gebaseerd op twee dimensies, de eerste dimensie is het onderscheid in 

local/emergent versus elite/a priori en de tweede dimensie is het onderscheid in dissensus 

versus consensus. Local en emergent wil zeggen dat de werkelijkheid wordt geconstrueerd en 

ontwikkeld in samenspel met de betrokkenen. De dimensie elite en a priori stelt dat er een 

waarheid is die vast ligt, waarop de onderzoeker zijn concept bepaalt. Het onderscheid in 

dissensus en consensus verschilt in het ontstaan van de werkelijkheid. Bij dissensus gaat de 

onderzoeker er vanuit dat de werkelijkheid wordt geconstrueerd in conflict, strijd, spanning en 

macht. Bij de consensus dimensie wordt juist getracht de werkelijkheid te zien als stabiel en als 

eenheid. 
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Er worden vier discoursen onderscheiden: normatief (vaststaande concepten), interpretatief 

(constant betekenisgevingproces), kritisch (door strijd en conflict) en discours in dialoog 

(verdeeldheid in betekenissen). Dit is schematisch weergegeven in afbeelding 2.2. 

Relation Dominant 

Social Discourse 

 

Dissensus 

Origin of Concepts 

And problems 

   (Dialogic Studies)  (Critical Studies) 

   ( Postmodern,   (Late modern,  

   deconstructionist)   reformist) 

Local/Emergent        Elite/A Priori 

(Interpretive Studies)  (Normative Studies) 

(Premodern,   (Modern, 

traditional)   progressive) 

Consensus 

Figuur 2.2: de vier discoursen van Deetz (2000) 

 

In mijn opvatting is de realiteit meerduidig, daarom kan ik me goed vinden in de subjectieve 

pool van de horizontale dimensie van Burrel & Morgan. Op de verticale pool, bij de sociologie 

van radicale verandering en de sociologie van beheersen neig ik meer naar de beheerskant. Dit 

komt voort uit mijn behoefte om een fenomeen te begrijpen. In epistemologische zin ben ik 

geïnteresseerd in het ‘verstehen’ van de perceptie van publieke managers ten aanzien van 

hacktivisme. Het doen van onderzoek is voor mij het achterhalen hoe een fenomeen in de 

maatschappij begrepen kan worden. Voor mij dient het niet als middel om kritiek op de 

maatschappij te leveren, hierdoor kan ik me niet vinden in het radicaal humanistische 

paradigma.  

 

Binnen de dimensies die Deetz aangeeft, positioneer ik mij in de richting van de interpretatieve 

studies. Op de horizontale as van local/emergent en elite/a priori gaat mijn voorkeur er meer 

naar uit om het onderzoeksobject vanuit een ‘native view’ te onderzoeken. Op de horizontale as 

van consensus en dissensus ligt mijn voorkeur bij consensus. 
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Afhankelijk van sociaaleconomische, demografische en culturele factoren gaan mensen 

gedeeltes van de realiteit anders interpreteren en zodoende de realiteit anders duiden. De 

complexiteit van de realiteit zorgt ervoor dat we enkel een gedeelte van de realiteit kunnen 

waarnemen maar met dat gedeelte vormt wel het beeld van de realiteit. Zo ontstaat een 

meerduidige realiteit omdat mensen verschillende delen van diezelfde realiteit anders 

interpreteren. 

2.3 Literatuurstudie 

Mijn onderzoek zal voor een aanzienlijk gedeelte uit literatuurstudie bestaan. Het 

literatuuronderzoek zal drie onderwerpen onderzoeken. Het eerste onderwerp van 

literatuurstudie zal hacktivisme zijn. Het dient antwoord te geven op deelvraag één, wat zegt de 

wetenschappelijke literatuur over hacktivisme? De resultaten hiervan worden gepresenteerd in 

hoofdstuk drie. Met de resultaten wil ik inzichtelijk maken wat hacktivisme wel is en wat 

hacktivisme niet is. Dit resulteert in een analysekader voor de resultaten van het volgende 

gedeelte van de literatuurstudie over Anonymous. Omdat het een betrekkelijk nieuw 

onderzoeksonderwerp betreft zal de literatuurstudie zich richten op een inventarisatie van 

bestaande kennis over het onderwerp om zodoende verschillende perspectieven op het concept 

van hacktivisme inzichtelijk te maken. Dit zal mij, gezien de interpretatieve aard van het 

onderzoek, in staat stellen om mij te positioneren ten aanzien van hacktivisme. Doordat ik de 

verschillende perspectieven ten aanzien van hacktivisme inzichtelijk zal maken, is het niet 

mogelijk om de aanverwante thema’s die ik  tegen zal komen in de literatuurstudie uit te 

werken.  

Deelvraag twee zal ook door het uitvoeren van literatuurstudie beantwoord worden. Het 

onderwerp van deze literatuurstudie is Anonymous. Het eerste doel van de literatuurstudie is 

om een volledig beeld van de organisatie te geven. Daarnaast wil ik de herkomst van een 

Anonymous beschrijven. Waar ik in de literatuurstudie over hacktivisme de breedte in ga, wil ik 

in de literatuurstudie naar Anonymous de diepte in gaan. Hiermee bedoel ik dat ik de thema’s 

die ik tegen zal kom uit wil werken wanneer dat relevant is. Het thema moet dan een duidelijk 

raakvlak hebben met de organisatiewetenschap en duidelijk met Anonymous verbonden zijn. 

Voorbeelden hiervan zijn controle en beslissingsmechanismen in virtuele organisaties of 

gemeenschappen. Een ander voorbeeld is de organisatiestructuur. De reden om dit gedeelte van 

de literatuurstudie op deze manier vorm te geven is drieledig. Ten eerste vormt het een nuttige 

aanvulling op het onderwerp van hacktivisme. Ten tweede versterkt het de wetenschappelijke 

relevantie van het onderzoek. De laatste reden is praktisch omdat ik verwacht dat niet heel veel 

wetenschappelijke publicaties specifiek Anonymous als onderwerp zullen hebben, maar dat er 
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meer dan voldoende publicaties over aanverwante thema’s zullen gaan. Afbakening hierbij kan 

een probleem vormen daarom zal ik alleen op thema’s ingaan die direct aan Anonymous 

verbonden zijn. De resultaten van deze literatuurstudie zullen worden gepresenteerd in 

hoofdstuk vier. 

Het derde gedeelte van de literatuurstudie zal antwoord geven op deelvraag drie. Het zal de 

vraag beantwoorden wat de wetenschappelijke literatuur zegt over semiotiek en 

betekenisgeving. Op basis van dit literatuuronderzoek wordt  een analytisch kader voor de 

semiotische analyse van de videoboodschap van Anonymous geformuleerd. Dit analytisch kader 

biedt de basis voor de topiclist die ik ga gebruiken voor de semigestructureerde interviews. Deze 

topiclist presenteer ik in dit hoofdstuk bij de paragraaf die de interviews behandelt. In hoofdstuk 

vijf zullen de resultaten van de literatuurstudie gepresenteerd worden.  

2.3.1 Selectie van publicaties 
Voor het eerste gedeelte van de literatuurstudie wil ik in ieder geval de hieronder genoemde 

literatuur gaan bestuderen, daarnaast is het de verwachting dat er tijdens het onderzoek meer 

relevante literatuur gevonden zal worden die ik in het onderzoek op ga nemen. Hier maak ik 

gebruik van de sneeuwbalmethode en zal ik gebruikmaken van verwijzingen in de literatuur die 

ik vooral op systematische wijze geselecteerd heb. Door eerst een selectie van literatuur te 

hebben gemaakt, wil ik toeval en blinde vlekken in het literatuuronderzoek zo veel mogelijk 

uitsluiten. 

- Denning, D. E. (1999). Activism, hacktivism, and cyber terrorism: The internet as a tool for 

influencing foreign policy.” Presented to “The Internet and International  

- Jordan, T. Taylor P, (2004) Hacktivism and cyberwars : rebels with a cause? London: 

Routledge 

- Jordan T. (2002) Activism! Direct action, hacktivism and the future of society, London: 

Routledge 

- Samuel. A.W.  (2004) Hacktivism and the Future of Political Participation, 

HarvardUniversity, Cambridge 

- Houghton T.J. (2010) Hacktivism and Habermas: Online Protest as Neo-Habermasian 

Counterpublicity, University of Canterbury 

- Vegh, Sandor. 2003. "Hacking for Democracy: A Study of the Internet as a Political Force and 

Its Representation in the Mainstream Media ,University of Maryland, College Park. 

 

Het tweede gedeelte van de literatuurstudie zal gebruik maken van publicaties over Anonymous 

en daaraan gerelateerde onderwerpen. Twee publicaties zijn hierbij leidend. 
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- Uitermark. J (2011) Revolutie ‘for the lulz’. De opkomst en transformatie van de online 

sociale beweging Anonymous.  

- Coleman. G (2011)  gebruikt; From the lulz to collective action .(via 

http://mediacommons.futureofthebook.org/tne/pieces/anonymous-lulz-collective-

action) 

Het derde gedeelte van de literatuurstudie zal zich richten op het ontwikkelen van een analyse 

instrument voor de semiotische analyse van de videoboodschap van Anonymous. De genoemde 

artikelen hebben alle betrekking op de sociale semiotiek. Het betreft de volgende artikelen; 

- Bordwell, D. & Thompson, K. (2004) Film Art an introduction. New York: McGraw-Hill 

- Chandler, D. (2007). Semiotics the basics, New York: Routledge 

- Harrison, C. (2003) Visual Social Semiotics: Understanding How Still Images Make 

Meaning, in: Technical Communication, vol. 50, nr 1, 46-60 

- Kress, G., &Leeuwen, van T. (2006) Reading images: The grammar of visual design. 

Londen, New York: Routledge, 175-210 

- Stone, D. (2002) Policy Paradox; The art of political decision making, New York: Norton 

&Company 

- Lakoff, G. & Johnson, (2003) Metafors we live by; London: The university of Chicago 

press. 

2.3 Semiotische analyse 
Middels een semiotische analyse ga ik achterhalen welke tekens Anonymous gebruikt in de 

videoboodschap en hoe deze betekenis creëren. Dit doe ik aan de hand van het eerder genoemde 

analyse instrument. De resultaten hiervan worden gepresenteerd in hoofdstuk vijf. De resultaten 

van deze analyse zullen mede de basis vormen voor de topiclist ten behoeve van de 

semigestructureerde interviews. 

2.4 Interviews 
Interviews zijn een onderdeel van de meeste interpretatieve studies als belangrijke methode om 

toegang te krijgen tot de interpretaties  van de participanten van het veldonderzoek (Walsham, 

2006, p.323). Boeije (2005) onderscheidt drie verschillende typen van interviews, het 

onderscheid wordt gemaakt op basis van de structurering die voorafgaand aan het interview 

gemaakt wordt. Dit zijn gestructureerde interviews, half gestructureerde interviews en het 
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kwalitatieve interview (Boeije, 2005, p. 55 -57). Met behulp van semigestructureerde interviews 

wil ik inzicht krijgen in de perceptie van hoogopgeleide Nederlanders ten aanzien van de 

videoboodschap van Anonymous. In een semigestructureerd interview wordt het interview 

zonder standaardvragen, maar aan de hand van een topiclijst uitgevoerd (Boeije, 2005, p.57). Ik 

heb voor deze onderzoeksmethode gekozen zodat ik zeker weet dat alle onderwerpen aan bod 

zullen komen tijdens de interviews. Daarnaast biedt toch voldoende ruimte om dieper op een 

onderwerp in te gaan. 

2.4.1 Topiclijst  interviews 
De bestudering van de literatuur met betrekking tot semiotiek heeft tot een topiclijst voor de 

interviews geleidt. 

Algemeen 

Wat is je eerste indruk van deze videoboodschap? 

Op welke manier presenteert Anonymous zich met dit filmpje? 

Wat denk je dat de het doel van het filmpje is? 

Welk verhaal proberen de makers van het filmpje te vertellen? 

Representationele metafunctie 

Welke beelden heb je in het filmpje gezien en wat stellen deze voor? 

Wat representeren de beelden? 

Interpersoonlijke metafunctie 

Hoe wordt je betrokken bij het filmpje?  

Waardoor voelde jij je tijdens het kijken van het filmpje meer of minder betrokken bij de 

beelden? 

Editing 

Wat vind je van de manier waarop het filmpje gemonteerd is? 

Welke beelden springen er het meeste uit? 

Sound 

Wat vind je van de voiceover? 
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Wat vind je van de muziek? 

Verhaal 

Welke elementen zijn belangrijk voor het verhaal? 

2.5 Gegevensverwerking 
Het wel of niet opnemen van een interview heeft zo zijn voor en nadelen. De voordelen zijn 

duidelijk, je kan het later terugluisteren en transcriberen. Een nadeel kan zijn dat de 

respondenten minder open zijn. Uit kwaliteitsoverwegingen kies ik ervoor om de interviews op 

te nemen en deze te transcriberen om zo de betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten. 

De interviews zullen worden geanonimiseerd. Dit doe ik door herkenbare zaken zoals namen en 

plaatsnamen te veranderen zodat deze niet te herleiden zijn. Walsham (2006, p. 323) benadrukt 

dat het van belang is om voorafgaand aan het interview de respondent te overtuigen van het feit 

dat er vertrouwelijk met de onderzoeksgegevens wordt omgegaan. Hierdoor zal de respondent 

zich meer op zijn gemak voelen en zal de kwaliteit van het interview positief beïnvloed worden. 

Om de respondenten en de gegevens te anonimiseren heb ik deze van een code voorzien, de 

mannelijke respondenten heb ik een M gegeven en de vrouwelijke respondenten een V, gevolgd 

door de nummers 1 tot en met 5.   

Na afloop van de interviews zijn deze getranscribeerd. Vervolgens zijn de uitspraken van de 

respondenten gegroepeerd naar de bijhorende topics. Binnen de resultaten van deze interviews 

ben ik op zoek gegaan naar patronen in de verschillen en overeenkomsten binnen de 

onderzoekspopulatie en tussen mijn eigen semiotische analyse. 

Voorafgaand aan de interviews zal de videoboodschap aan de respondenten worden vertoond. 

Vervolgens zal het interview worden gehouden op basis van een vooraf opgestelde topiclijst, 

deze zullen worden geformuleerd op basis van de theorie zoals die besproken wordt in 

hoofdstuk drie en vier. In totaal zullen er 10 respondenten geïnterviewd worden. De resultaten 

van de analyse worden vervolgens gepresenteerd in hoofdstuk zes van dit rapport. 

2.6 Respondentenkeuze 
Omdat de videoboodschap van Anonymous zich op een zeer breed publiek richt, namelijk alle 

gebruikers van het internet, is enige afbakening noodzakelijk. Omdat de taal van de video Engels 

is en er in korte tijd veel complexe informatie verwerkt moet worden, heb ik er voor gekozen om 

de respondenten te beperken tot hoogopgeleide Nederlanders. Onder hoogopgeleid versta ik dat 

de respondenten minimaal een opleiding op HBO niveau hebben afgerond of een WO bachelor 
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diploma in bezit hebben. In totaal zullen er 10 respondenten geïnterviewd worden. Voor het 

verkrijgen van respondenten maak ik gebruik van de sneeuwbalmethode. Dit houdt in dat ik 

gebruik maak van de netwerken van de respondenten om aan nieuwe respondenten te komen. 

Ik kies uit praktische overwegingen ervoor om respondenten uit mijn  kennissenkring te 

gebruiken als startpunt voor dit onderzoek. Dit brengt met zich mee dat de respondenten uit de 

regio Utrecht komen. Voor dit onderzoek zijn er mensen die ik ken van studie, ouders van 

vrienden en vrienden van vrienden geïnterviewd. Het verkrijgen van voldoende respondenten 

was eenvoudig om dat de meeste mensen uit mijn omgeving wisten dat ik bezig was met mijn 

scriptie en zich behulpzaam opstelden bij het vinden van respondenten. Het enige criterium 

hierbij was dat de respondenten hoger opgeleid zouden zijn. Daarnaast was het mijn streven om 

een zo evenwichtig mogelijke onderzoeksgroep te hebben omdat dit de betrouwbaarheid 

vergroot. Daarom heb ik evenveel mannen als vrouwen geïnterviewd, daarnaast zijn de 

respondenten geselecteerd op een zo evenwichtig mogelijke leeftijdsverdeling. Gezien het aantal 

respondenten is er sprake van een explorerend onderzoek en kunnen uit de resultaten geen 

generaliserende uitspraken gedaan worden.  

2.7 Betrouwbaarheid en validiteit 
De termen betrouwbaarheid en validiteit hebben te maken met de kwaliteit van het onderzoek. 

Betrouwbaarheid is de mate waarin de in een onderzoek gebruikte waarnemingsmethoden 

leiden tot gelijke uitkomsten wanneer het onderzoek opnieuw wordt uitgevoerd. Ofwel de 

afwezigheid van onsystematische of toevallige fouten (Boeije, 2005, p.144). Om de 

betrouwbaarheid in dit onderzoek te vergroten, werk ik met een literatuurlijst voor het 

literatuuronderzoek. Het tweede dat ik doe om de betrouwbaarheid te vergroten is het 

transcriberen van de interviewdata zodat deze toegankelijk voor anderen wordt en hiermee 

mijn neutraliteit geverifieerd kan worden. In het onderzoek zal ik verschillende malen 

interpretaties maken, bijvoorbeeld van de antwoorden van respondenten, hiermee maak ik een 

interpretatie op een interpretatie, dit is wat Giddens (1984, p .284) ‘dubbele hermeneutiek’ 

noemt. Boeije, (2005, p. 73) spreekt in dit verband van een cyclisch onderzoeksproces waarin 

dataverzameling en analyse elkaar afwisselen. Hiervan bewust zijn zal resulteren in een hogere 

kwaliteit van het onderzoek doordat de betrouwbaarheid verhoogd wordt. 

Validiteit wordt opgevat als de mate waarin de onderzoeker meet of verklaart  wat hij wil meten 

of verklaren. Ofwel de afwezigheid van systematische fouten in het onderzoek. Ook wel 

geldigheid genoemd (Boeije, 2005, p. 144). Om systematische fouten te voorkomen zijn alle 

genomen stappen in het onderzoek uitgebreid beschreven in dit hoofdstuk. Daarnaast is er 

onderscheid te maken tussen interne en externe validiteit. Bij interne validiteit gaat het erom of 



 
24 

 

de onderzoeker meet wat hij wil meten. De interne validiteit wordt vergroot door het werken 

met een topiclijst en tijdens de interviews de topics op verschillende manieren te benaderen. De 

externe validiteit heeft betrekking op de generaliseerbaarheid van het onderzoek. Dit is een 

explorerend onderzoek met een beperkt aantal respondenten. De resultaten van dit onderzoek 

zijn daarom niet generaliseerbaar. 

2.8 Rol van de onderzoeker 
Voor het onderzoek is het  van belang om mijn rol als onderzoeker helder te beschrijven. 

Iedereen wordt beïnvloed door zijn of haar achtergrond, kennis en vooroordelen om dingen op 

een bepaalde manier te zien en niet anders (Walsham, 2006, p. 321). Interpretatieve 

onderzoekers hebben de lastige taak om interpretaties van anderen te doorgronden, te 

interpreteren en hierover aan anderen te rapporteren. Daarom is het van belang kennis te 

hebben van je rol als onderzoeker in dit complexe menselijke proces (Walsham, 1995, p. 77). 

Walsham (1995, p. 77) onderscheidt twee rollen voor de onderzoeker, de ‘involved’ onderzoeker 

en de ‘outside’ onderzoeker. Een ‘involved’ onderzoeker wordt onderdeel van het onderzoek zelf 

zoals bijvoorbeeld in een participerende observatie. Een ‘outside’ onderzoeker verkrijgt zijn 

data zonder deel te nemen aan het onderzoek zelf, bijvoorbeeld door interviews af te nemen. 

Tijdens dit onderzoek, zal ik mij ten opzichte van de respondenten zo objectief mogelijk 

opstellen, als ‘outside’ onderzoeker om zo hun antwoorden minimaal te beïnvloeden. Tijdens het 

analyseren van de videoboodschap bewaar ik mijn objectiviteit door het werken met het analyse 

instrument. Om na de interviews mijn neutraliteit te bewaren werk ik met een topiclist en 

transcribeer ik de interviewdata zodat deze toegankelijk voor anderen en mijn neutraliteit 

geverifieerd kan worden.  

  



 
25 

 

Hoofdstuk 3 Hacktivisme 

In dit hoofdstuk staat de beantwoording van deelvraag één centraal. Wat zegt de 

wetenschappelijke literatuur over hacktivisme? Met dit hoofdstuk wordt een bredere 

theoretische context geboden ten aanzien van de videoboodschap van Anonymous. In de eerste 

paragraaf wordt een inleiding gegeven over hacktivisme, dit vindt plaats aan de hand van twee 

perspectieven op hacktivsme, het ICT-perspectief en het sociale perspectief. Aan het einde van 

de eerste paragraaf positioneer ik me ten aanzien van de twee perspectieven. In de volgende 

paragraaf wordt een typologie van hacktivisme gegeven. Op basis van de herkomst en oriëntatie 

worden aan het einde van de tweede paragraaf drie typen hacktivisme beschreven. In de laatste 

paragraaf presenteer ik een analyse instrument om de resultaten van de literatuurstudie naar 

Anonymous te duiden. Het hoofdstuk sluit af met een resumé. 

3.1 Inleiding hacktivisme 
De wetenschappelijke literatuur over hacktivisme komt voort uit verschillende disciplines, 

sociologie, filosofie, rechten, antropologie en informatica. Vanuit de wetenschappelijke literatuur 

zijn er twee perspectieven op hacktivisme te onderscheiden (Samuel 2004, Houghton 2010). Het 

eerste perspectief op hacktivisme bestudeert hacktivisme in de context van burgerlijke 

ongehoorzaamheid en politieke participatie, het sociale perspectief. Het tweede perspectief op 

hacktivisme bestudeert hacktivisme vanuit het perspectief van computerveiligheid, het ICT 

perspectief. In de volgende twee paragrafen volgt een beschrijving van de twee perspectieven. 

Daarna positioneer ik mij en ga ik dieper in op het concept hacktivisme. 

3.1.1 ICT perspectief 
Dorothy E. Denning schreef in 1999 het invloedrijke artikel; Activism, Hacktivism, and 

Cyberterrorism: The Internet as a Tool for Influencing Foreign Policy. Tot dit moment was er nog 

geen wetenschappelijke publicatie die expliciet in ging op hacktivisme. In dit artikel  wordt 

hacktivisme gedefinieerd als het samenvoegen van politiek activisme en hacken. Dit omvat 

operaties waarbij hacktechnieken ingezet worden tegen bijvoorbeeld de internetsite van een 

organisatie met als doel het verstoren van de normale activiteiten zonder serieuze schade te 

doen (Denning, 1999 p. 241). In dit artikel wordt het conventionele online activisme gescheiden 

van hacktivisme en cyberterrorisme. Hierbij betoogt ze dat hacktivisme een bedreiging van de 

computerveiligheid is en dat dit, net als elke andere dreiging, bestreden dient te worden. In het 

artikel stelt ze tevens dat hacktivisme de wet overtreedt en dat dit net als elk ander misdrijf 

aangepakt dient te worden. Volgens Denning kan het internet een effectieve tool zijn voor 



 
26 

 

activisme maar stelt wel dat zij die hacktivisme en cyberterrorisme bedrijven, minder kans 

maken om hun buitenlandse beleidsdoelstellingen willen halen dan actoren die niet gebruik 

maken van verstorende en vernietigende technieken (Denning, 1999, p. 242). Er wordt in dit 

verband gesproken van buitenlandse beleidsdoelstelling omdat dit artikel zich richt op het 

internationale conflict. In haar artikel worden hackactiviteiten per definitie als illegaal gezien en 

is er geen oog voor verschillende vormen van hacktivisme. Vegh (2003) verklaart vanuit een 

sociaal perspectief op hacktivisme dat de benadering van Denning een logische is omdat het 

voor experts in computerbeveiliging of elektronische informatie oorlogvoering natuurlijk is om 

online activisten te zien als verdachten. Hij meent dat ICT-veiligheidsexperts hacktivisme als een 

gematigde vorm van cyberterrorisme zien omdat de methoden van verstoring en indringing op 

elkaar lijken. Vegh (2003) wijst in dit verband op de verschillen in termen van motivatie, schaal 

en uitkomsten.  

Arquilla & Ronfeldt laten in 1993 vanuit een ICT perspectief zien dat er een onderscheid te 

maken valt in soorten dreigingen. Hierbij spreken ze nog niet over hacktivisme.  Zij maken het 

onderscheid tussen cyberwar en netwar. Cyberwar gaat over traditioneel militair optreden met 

een communicatie en informatiecomponent. Het concept van netwar is interessant vanwege de 

sterke overeenkomst met hacktivisme. Het wordt gedefinieerd als het (waarschijnlijk) 

geweldloos informatie gerelateerde conflict op grote schaal tussen naties en maatschappijen, 

primair gericht op communicatie en informatiesystemen (Arquilla & Ronfeldt, 1993 p. 22). De 

tweedeling maken ze aan de hand van de Romeinse god Janus die twee gezichten heeft, één 

gezicht gedomineerd door criminelen terroristen en aan de andere kant sociale activisten die 

wel militant kunnen worden maar vaak vreedzaam zijn (Arquilla & Ronfeldt, 1993, p. 25). Het is 

interessant om op te merken dat ondanks de militaire oriëntatie van de auteurs ze een het 

potentieel van wat we nu hacktivisme noemen te onderkennen, hiermee werd teven de basis 

gelegd voor verdere ontwikkeling van de kennis over hacktivisme.  

3.1.2 Sociaal perspectief 
Het sociale perspectief bekijkt hacktivisme vanuit de traditie van burgerlijke ongehoorzaamheid. 

Jordan & Taylor hebben de grootste inbreng binnen dit perspectief. In 1998 publiceren zij ; A 

Sociology of Hackers. Hierin beschrijven zij de hackcultuur zonder nog over hacktivisme te 

spreken. Dat verandert in 2002, Jordan publiceert Activism! : direct action, hactivism and the 

future of society. Hierin beschrijft Jordan (2002, p. 119) hacktivisme als; ‘politically motivated 

hacking’. In een boek waarin veel praktijkvoorbeelden worden aangehaald, beschrijft hij hoe 

virtueel protest zich tot fysiek protest verhoudt. In 2004 schrijven Jordan en Taylor hun grootste 

werk. In; Hacktivism and Cyberwar: Rebels with a Cause (2004, p.2), definiëren zij hacktivisme 

als volgt; ‘Hacktivism is the emergence of popular political action, of the self activity of groups of 
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people in cyberspace. It is a combination of grassroots political protest with computer hacking. 

Hacktivism is activism gone electronic’. Zij zien hacktivisme als direct-action, de poging om direct 

politiek effect te sorteren door actie. Direct action wordt vaak in verband gebracht met 

geweldloos verzet. Ze maken onderscheid tussen ‘mass action’ hacktivisme en ‘digitally correct’ 

hacktivisme (2004, p. 69). ‘Mass action’ hacktivisme is de virtuele variant van het straatprotest, 

het leunt op eenvoudige methodes. Digitally correct hacktivism is de vorm van hacktivisme die 

de wet overtreed in haar acties.  

Manion & Goodrum (2000, p. 14) zien hacktivisme als een nieuwe online stroming , waarvan de 

leden duidelijk gemotiveerd zijn door vooruitgang in de wereld op ethisch vlak en welke geloven 

dat hun acties gezien zouden moeten worden als een legitieme vorm van elektronische 

burgerlijke ongehoorzaamheid. Zij stellen dat hacktivisme net zo legitiem is als iedere andere 

vorm van fysiek protest. Manion & Goodrum (2000, p. 18) zijn van mening dat de straffen voor 

hacktivisme in lijn gebracht moeten worden met andere vormen van burgerlijke 

ongehoorzaamheid en activisme omdat de motivatie van de hack en de inhoud van de politieke 

boodschap ook in overweging moet worden genomen bij vervolging. Noah (2012) sluit zich 

hierbij aan, maar maakt onderscheid tussen twee vormen van hacktivisme waarbij het 

onderscheid wordt gemaakt door de schade die wel of niet wordt aangericht. Ze concludeert dat 

de expressieve, schadevrije vorm van hacktivisme juridisch beschermd zou moeten worden. 

McCaughey & Ayers (2003 p.3) vermijden het woord hacktivisme in zijn geheel en scharen 

hacktivisme onder cyberactivisme, een term met een minder negatieve annotatie dan 

hacktivisme. 

De bovenstaande verkenning van de wetenschappelijke kennis over hacktivisme laat zien dat er 

een discussie bestaat over de ethische correctheid van hacktivisme. Jordan en Taylor erkennen 

beide kanten van hacktivisme door een theoretische tweedeling van het concept van 

hacktivisme te maken. De belangrijkste claim vanuit het sociale perspectief is dat hacktivisme 

ethisch juist is en gezien moet worden als een middel tot politieke participatie. 

3.1.3 Positionering 
Hacktivisme zou omschreven kunnen worden als digitaal activisme (Jordan & Taylor, 2004). 

Ethisch gezien sluit ik me hier bij aan, maar vanuit een wetenschappelijk perspectief schiet deze 

definitie in mijn ogen te kort omdat hacktivisme een brede verschijningsvorm kent. Op basis van 

deze definitie zou een promotiecampagne op internet opeens ook tot hacktivisme kunnen 

behoren. Het ICT-perspectief heeft in ethische zin geen onjuiste argumenten. 

Veiligheidsvraagstukken dienen opgelost te worden. Het perspectief schiet wel te kort wanneer 
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je hacktivisme probeert te begrijpen. Het ICT-perspectief biedt zeer beperkt inzicht in de 

verhoudingen tussen fysiek en virtueel, en ondermijnen daarmee de vrijheden van individu.  

 

Hacktivisme strekt van acties die conventioneel zijn tot aan acties die de grenzen van de wet 

opzoeken en daar soms over heengaan. Hierbij verliezen ze  bestaande wetten en sociale 

conventies niet uit het oog en worden ze ook niet gewelddadig. Door deze brede 

verschijningsvorm te erkennen positioneer ik me tussen de twee kampen omdat ik van mening 

ben dat op het moment dat de wet dusdanig overtreden wordt dat het de persoonlijke vrijheid 

van andere individuen schendt, dat  inderdaad een beveiligingsprobleem is dat aangepakt moet 

worden. Anderzijds ben ik van mening dat het geen kwaad kan dat een individu of organisatie de 

grenzen van de wet opzoekt wanneer zij actie voeren omdat dit in hun ogen gerechtvaardigd is 

en de algemene normen en waarden respecteren. Hierom neem ik de definitie van Samuel over. 

In ‘Hacktivism and the Future of Political Participation' definieert Samuel (2004, p. 2) 

hacktivisme als het geweldloze gebruik van illegaal of legaal ambigue digitale middelen voor het 

nastreven van politieke doelen. De definitie stelt het niet gewelddadig gebruik van digitale 

middelen voorop. Daarnaast gaat het om het legaal of illegaal ambigue digitale middelen en het 

nastreven van politieke doelen. Aan de hand van de dimensies online/offline, transgressief/ 

conventioneel, conventioneel/gewelddadig en politiek/ niet politiek kan bepaald worden wat de 

grenzen van hacktivisme zijn (Samuel 2004, p. 3). De eerste dimensie is offline versus online, dit 

gaat over de plaats waar de activiteiten plaatsvinden, in de digitale of fysieke wereld. De tweede 

dimensie komt voort uit het legaal of illegaal ambigue component van de definitie van 

hacktivisme, deze dimensie is conventioneel versus transgressief. Hierbij gaat het om het 

gehoorzamen van wetten bij conventioneel enerzijds en transgressie, het uitdagen van de 

politieke en justitiële orde maar nog wel in relatie met die twee staand (Samuel, 2004), 

anderzijds. De derde dimensie die ook voortkomt uit het legaal illegale ambigue component is 

transgressief versus gewelddadig. Het gaat hierbij om acties die de wet overtreden enerzijds en 

acties die geweld tegen personen als doel hebben anderzijds. Wanneer er sprake is van geweld 

spreekt men van cyberterrorisme. De vierde dimensie komt voort uit het politieke component 

van de definitie, niet politiek versus politiek, hierbij gaat het om acties die wel of niet een 

politiek doel nastreven. Via deze dimensies kan bepaald worden wat wel en niet onder 

hacktivisme valt. Op de volgende pagina worden de dimensies weergegeven in schema 

(afbeelding 3.1). In het midden staat hacktivisme met daar aan grenzend de vier dimensies, 

welke het onderscheid laten zien met vier aanverwante, maar afzonderlijke, activiteiten. 
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Afbeelding 3.1: De dimensie van hacktivisme in schema (Samuel, 2004, p. 4) 

3.2 Typologie van hacktivisme 
In deze paragraaf wordt de typologie van hacktivisme beschreven. Als kwalitatief onderzoeker 

en als interpretatief onderzoeker in het bijzonder, probeer ik de sociale realiteit zo goed 

mogelijk te begrijpen. Daarbij is het belangrijk oog te hebben voor de nuances, het onderscheid 

maken in verschillende typen hacktivisme brengt deze nuance aan wanneer de resultaten van de 

literatuurstudie naar Anonymous geanalyseerd gaan worden. Deze typologie komt door twee 

dimensies tot stand, op de horizontale as is dit herkomst en op de verticale as is dit de oriëntatie.  

Op basis van herkomst en oriëntatie zijn drie typen van hacktivisme te onderscheiden; political 

coding, political cracking en performatief hacktivisme. Afbeelding 3.2 op de volgende pagina, 

geeft dit schematisch weer. In de eerste sub-paragraaf beschrijf ik de horizontale dimensie, de 

herkomst van de hacktvist. In de tweede sub paragraaf beschrijf ik de oriëntatie van de 

hacktivist. In de laatste sub paragraaf worden de verschillende typen hacktivisme besproken. 
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 Hacker-

programmeurswereld 

Postmodern links artiest-

activist 

Trangressief Political coding Performatief hacktivisme 

Wet overtredend Politiek cracken 1 

Afbeelding 3.2: Typen hacktivisme in schema (Samuel, 2004 p.36) 

 

3.2.1 Herkomst van de hacktivist 
Hacktivisme is ontstaan vanuit twee verschillende politieke subculturen. De eerste is de hackers 

programmeurwereld, de tweede is de wereld van postmodern links activisme (Samuel, 2004 p. 

36). Deze twee achtergronden resulteren in verschillende identiteiten en een verschillende 

hacktivisten praktijken. 

Hackers programmeurwereld 

Van oorsprong was hacken verbonden met de inventieve herwaardering van het potentieel 

technologie, met name onder subculturen maar na verloop van tijd kreeg het hacken een 

negatieve connotatie en werd het in verband gebracht met illegale activiteiten. Hacken is een 

van de meest verkeerd begrepen begrippen uit het discours van computer en 

informatietechnologie en digitale cultuur (Jordan & Taylor 2004, p.5). Het heeft een connotatie 

van computervirusdistributie, identiteitsdiefstal, inbreuk op computerveiligheid en andere 

schadelijke computer gerelateerde activiteiten. Een hacker werd het synoniem voor iemand die 

zijn of haar technische vaardigheden gebruikt om computercriminaliteit te plegen. 

Het basiselement van de hackercultuur wordt gevormd door de hack zelf. In de hackerscultuur is 

dit een handige programmeertruck. Ondanks de negatieve connotatie is binnen de 

hackerskringen een hack breder gedefinieerd als een poging om gebruik te maken van 

technologie op een originele, onorthodoxe manier. De criminele vorm van hacken is cracken en 

ligt in het verlengde van de hack, de legaliteit van de hack is ondergeschikt aan de inventiviteit. 

Een hack kan dus iedere vorm van aanpassing aan iets technisch zijn waardoor het anders 

functioneert dan dat de bedoeling was van de ontwikkelaar ervan.  

  

                                                             
1 De lege ruimte wordt verklaard uit het grotere risico dat een organisatie zou moeten nemen, maar ook het 
verantwoordelijkheid nemen is hierbij bemoeilijkt, daarnaast bemoeilijkt deze criminele vorm grootschalige acties, 
dit staat allemaal haaks op de principes van postmodern links activisme. Er wordt waarde gehecht aan massale acties, 
acountability, welke ze als democratisch rechtvaardiger zien, en houden zich weg van transnationale conflicten vanuit 
een pacifistische oriëntatie. 
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Levy (1984) beschrijft de ethiek van de hacker via zes principes, deze principes bieden inzicht in 

de hackerscultuur en daarmee ook in de hacktivisten cultuur. Deze principes bieden inzicht in 

beweegredenen achter de acties van hacktivisten.  De relevantie van deze principes zit in het 

gegeven dat de makers van de videoboodschap van Anonymous niet geïnterviewd kunnen 

worden. 

1. Toegang tot computers en alles dat inzicht biedt in hoe de wereld werkt zou onbeperkt 

en totaal moeten zijn 

2. Alle informatie zou gratis moeten zijn 

3. Wantrouw autoriteit en promoot decentralisatie 

4. Hackers moeten beoordeeld worden op hun vaardigheden, niet op drogcriteria zoals 

leeftijd, diploma’s, ras of functie 

5. Kunst kan gecreëerd worden op een computer 

6. Computer kunnen je leven positief veranderen 
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Postmodern links, de artiest activist 
De tweede herkomst van de hacktivist is het linkse activisme. Het postmodern links is een 

gemeenschap met losse banden die verbonden zijn door een combinatie van politieke 

overtuigingen, theoretische wereldbeelden en tactische innovaties (Samuel, 2004, p.44). De term 

postmodernisme wordt gebruikt om de groep activisten te onderscheiden binnen het 

progressivisme. Leden van deze gemeenschap kunnen zichzelf primair zien als artiesten en 

anderen zien zichzelf meer als activisten. Deze groep vervaagt de scheidingslijnen tussen 

performance en politiek. Ze bedrijven politiek in manieren die sterk gevormd worden door 

media gevoelige artiesten esthetiek. Het wereldbeeld van deze artiesten en activisten is gevormd 

door het theoretische werk van postmoderne en kritische theoretici zoals Baudrillard, Virilio, 

Foucault, Guattari, Best en Kellner. De artiest activisten zijn een belangrijke groep omdat ze met 

hun tactieken, methoden en innovatieve manier van activisme meer participatie en media 

aandacht generen (Samuel, 2004, p. 47). 

In deze sub paragraaf zijn de twee herkomsten van de hacktivst beschreven. De twee 

verschillende herkomsten van de hacktivist kunnen vervolgens gekoppeld worden aan de 

oriëntatie van de hacktivistische organisaties (Samuel, 2004, p.34).  

3.2.2 De oriëntatie van de hacktivist 
In deze sub-paragraaf wordt er gekeken naar de wettelijke oriëntatie van de hacktvist. Eerst 

wordt gekeken naar de acties die de hacktivist kan uitvoeren om zijn doelen te verwezenlijken. 

Van deze acties kan vervolgens bekeken worden of ze de wet overtreden of dat ze de grenzen 

van de wet opzoeken.  

Per activiteit die politieke verandering tot doel heeft, zijn er duidelijke verschillen te zien in het 

repertoire van acties die activisten kunnen ondernemen. In afbeelding 3.3 worden die 

activiteiten schematisch weergegeven. Dit schema verduidelijkt tevens hoe hacktivisme zich met 

anderen vormen van protest verhoudt. In het midden is een stippellijn getrokken om aan te 

geven waar de scheidingslijn tussen legaal en illegaal ligt. Na het schema geef ik een nadere 

uitleg per activiteit.  
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 Offline Online 
Conventioneel Activisme; 

Campagne voeren 
Stemmen 
Geweldloos protest 
Boycots 

Online activisme; 
Online stemmen 
Online campagne voeren 
Online petities 

Transgressief Burgerlijke ongehoorzaamheid; 
Sit ins 
Barricades 
Sabotage 

Hacktivisme 
Website defacements 
Virtuele sit ins 
Website parodieën  
Software ontwikkeling 

  Website redirects 
Virtuele sabotage 
Denial of service aanvallen 
Informatiediefstal 

Gewelddadig Terrorisme 
Bomaanslagen 
Politieke gijzeling 
Sabotage met gewelddadig effect 

Cybertorrorisme 
Hacken van 
luchtverkeersleidingssystemen 
Hacken van het energienet 

Afbeelding 3.2: het repertoire van activisten (Samuel, 2004, p. 6) 

Het repertoire van de hacktivist; 

- Site defacements, dit is het inbreken in een server van een website om de bestaande 

website vervangen, of aan te passen, voor een nieuwe website die een politieke 

boodschap. 

- Website redirects, het inbreken op een server van een website en het internet 

adressysteem aanpassen zodat bezoekers, worden doorgestuurd naar een alternatieve 

website. 

- DDos, het overspoelen van een  server van de website of dienst met data waardoor deze 

onbruikbaar wordt voor bezoekers/gebruikers van de betreffende website/dienst. Een 

DDos aanval vindt plaats vanaf meerdere computers, dit kan via een botnet of via een 

automatische applicatie op een computer. Een botnet is een netwerk van met computers 

waarop zich (ongewenste, schadelijke) software bevind dat zelfstandig kan handelen om 

gegevens te verzamelen, gegevens door te sturen, of aanvallen uit te voeren door 

bandbreedte beschikbaar te stellen.  

- Informatie diefstal bestaat uit het inbreken in een netwerk en het stelen van informatie. 

De hack wordt daarna bekendgemaakt meestal met bewijs van de hack, met als doel om 

een organisatie in verlegenheid te brengen. De gestolen informatie zelf kan ook 

gepubliceerd worden om extra aandacht te genereren. 
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- Virtuele sabotage bestaat uit activiteiten welke ontworpen zijn om systemen en 

netwerken te beschadigen, dit kan via virussen of wormen, dit zijn programma’s die 

zichzelf kunnen verspreiden en het functioneren van systemen kunnen manipuleren. 

- Virtuele sit-ins, door grote aantallen individuen een website te laten herladen. Hierdoor 

vertraagt de website totdat deze langzamer wordt of crasht. Een virtuele sit-in kan ook 

door in zeer grote getallen fora op internet te bezoeken en hier zo veel berichten op te 

plaatsen zodat het forum onbruikbaar wordt. 

- Website parodieën worden gemaakt door een internetadres te nemen wat zeer sterk lijkt 

op het internetadres van het doelwit en op dit adres een parodie te plaatsen van de 

website van het doelwit van de aanval.  

- Software ontwikkeling, hacktivisten kunnen software ontwikkelen die zich specifiek 

richt op het verspreiden van een politieke boodschap. 

Het geheel aan acties dat een groepering onderneemt is veelzeggend over het type hacktivisme. 

Er is een groot verschil tussen de hacktivisten onderling in de bereidheid om de wet te 

overtreden. De ‘outlaw’ oriëntatie omarmt methoden die duidelijk illegaal zijn, waar de 

transgressieve vorm alleen methoden gebruiken die de grenzen van de wet opzoeken. Daar 

tegenover staat de transgressieve vorm de verantwoordelijkheid voor haar acties neemt. De 

‘outlaw’ oriëntatie vermijdt dit. In de praktijk kan dit betekenen dat iemand met een 

transgressieve oriëntatie met zijn eigen naam acties uitvoert en iemand met een ‘outlaw’ 

oriëntatie juist anoniem werkt. De grootte van de groep betrokken personen verschilt per 

oriëntatie, waarbij het bij de transgressieve oriëntatie grotere groepen trekt dan de ‘outlaw’ 

oriëntatie. De laatste eigenschap is internationale samenwerking. Bij nationale acties wordt een 

eigen regering of organisatie uit het eigen land een doel. Multinationaal hacktivisme werkt aan 

dezelfde doelen, verspreid over de wereld. Bij internationaal hacktivisme vallen hacktivisten 

doelen in het buitenland aan. Dit is schematisch weergegeven in afbeelding 3.3. Deze verschillen 

worden duidelijker in de volgende subparagraaf waar een nadere uitleg gegeven wordt over de 

verschillende typen hacktivisme. 
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Afbeelding 3.3: Karakteristieken van hacktivisten oriëntaties (Samuel, 2004 p.37) 

 

3.2.3 Typen hacktivisme 
In deze sub-paragraaf worden de verschillende typen van hacktivisme besproken. 

Political cracking 

‘Political cracking’ wordt bedreven door hacktivisten van de programmeur hackerswereld met 

een ‘outlaw’ oriëntatie. ‘Political craking’ bestaat uit  acties welke duidelijk illegaal zijn. Deze 

groep is verantwoordelijk voor het grootste aantal incidenten, verdeeld over een groot aantal 

landen en een grote variatie in issues. Desondanks bevat deze groep niet het grootste aantal 

hacktivisten. De activiteiten van het ‘political craking’ omvat website ‘defacements’, ‘redirects’, 

DDos aanvallen, informatiediefstal en sabotage. De naam ‘political craking’ houdt het 

onderscheid in stand tussen hacken en cracken zoals dat door de hackgemeenschap eerder al 

gemaakt was. 

Performative hacktivisme 

‘Performative’ hacktivisme, de acties bestaan uit legaal ambigue activiteiten, welke uitgevoerd 

worden door hacktivisten met artiest-activist achtergronden. Het zet de traditie van politiek 

theater door in haar adoptie van hacken voor politieke doeleinden. De meeste ‘performative’ 

hacktivisten zien hacktivisme als een nieuwe vorm van politieke kunst. Buiten het hacktivisme 

produceren ze ook digitale kunst als vorm van protest naast hun hacktivisme. Het performative 

hacktivisme komt voort uit een linkse politieke oriëntatie en focust meestal op linkse thema’s 

zoals globalisatie, mensenrechten en campagnes tegen de groeiende macht van grote 

organisaties. De acties van het performatieve hacktivisme worden gepland om samen te vallen 

met fysiek protest. De coördinatie is zeer zorgvuldig en wettelijk risico wordt zoveel mogelijk 

vermeden. De ‘performative’ hacktivisten meten hun succes aan de media aandacht die zij met 

hun acties generen. Deze vorm van hacktivisme is de meest ideologisch en theoretisch gedreven 

vorm van hacktivisme. 

Oriëntatie 
 Transgressief ‘Outlaw’ 

ei
ge

n
sc

h
ap

p
en

 

Wettelijk risico Legaal ambigu Illegaal 

Verantwoordelijkheid Echte namen, achterhaalbare 

pseudoniemen 

Ontraceerbare pseudoniemen, 

anonimiteit 

Groepsgrootte Middelgrote groepen Solo, kleine groepen 

Internationale 

samenwerking 

Multinationaal Nationaal, multinationaal, 

internationaal 
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Political coding 

‘Political coding’, dit bestaat uit hackers die hun vaardigheden gebruiken voor transgressieve 

politiek. De meeste hackers uit deze groep begonnen als non-politiek, welke de activiteit van het 

non-politieke hacken ontgroeid zijn. Doorgaans hecht deze groep grote waarde aan de 

hackersethiek (Levy, 1984) en andere hackersconventies. Politieke coders hebben een cyber 

liberale ideologie welke een nadruk legt op de vrijheid van het individu, voornamelijk online 

rechten, als het belangrijkste politieke goed. Hieruit kan verklaard worden waarom political 

coding zich focussen op internet gerelateerde issues. 

 

3.3 Analyse instrument 
In het volgende hoofdstuk zal op basis van wetenschappelijke literatuur Anonymous beschreven 

worden. De resultaten zullen geduid worden op basis van in dit hoofdstuk besproken literatuur. 

Op basis van de definitie van Samuel 2004 die in paragraaf 3.1 besproken is zal er bepaald 

worden of er wel of niet sprake is van hacktivisme. Dit geschiedt op basis van de dimensies uit 

haar definitie zoals die in paragraaf 3.1 besproken zijn. Aan de hand van de volgende vragen kan 

gekeken worden of de acties van Anonymous onder hacktivisme vallen 

- Spelen de activiteiten zich online af? 

- Zijn deze acties conventioneel, of worden de grenzen van de wet opgezocht? 

- Streven deze acties een politiek doel na? 

- Zijn deze acties zonder geweld? 

Wanneer er bepaald is of er sprake is van hacktivisme ga ik bepalen of er sprake is van politiek 

cracken, politiek programmeren of van performatief hacktivisme. De analyse begint bij de vraag 

wat de herkomst van de hacktivisten is. Dit is besproken in paragraaf 3.2. De analyse geeft 

antwoord op de volgende vraag; 

 

- Is de herkomst van de hacktivisten te vinden in de hacker programmeurswereld of in de 

artiest activisten wereld? 

Het volgende gedeelte van de analyse richt zich op de oriëntatie van Anonymous. De oriëntatie is 

transgessief of wet overtredend zoals besproken in paragraaf 3.3  

- Wat is het wettelijk risico bij de acties? 

- Hoe gaat Anonymous om met verantwoordelijkheid van de acties? 

- Wat is de groepsgrootte? 

- Op welke schaal wordt er internationaal samengewerkt? 



 
37 

 

3.4 Resumé 
In dit hoofdstuk stond de beantwoording van deelvraag één centraal. Wat zegt de 

wetenschappelijke literatuur over hacktivisme? Hacktivisme wordt vanuit verschillende, 

uiteenlopende disciplines bestudeerd. Het eerste perspectief op hacktivisme is het sociale 

perspectief. Vanuit politicologie, sociologie en recht, wordt hacktivisme bekeken vanuit de 

traditie van de burgerlijke ongehoorzaamheid, de belangrijkste auteurs binnen dit perspectief 

zijn Jordan & Taylor. Vanuit ICT, defensie en andere veiligheidsstudies, wordt hacktivisme 

bekeken vanuit het ICT perspectief. Vanuit dit perspectief wordt hacktivisme bekeken als een 

(computer) veiligheidsvraagstuk, de belangrijkste auteur binnen dit perspectief is Dennng. 

Samuel (2004, p. 2) definieert hacktivisme als het geweldloze gebruik van illegaal of legaal 

ambigue digitale middelen voor het nastreven van politieke doelen. Deze definitie zit tussen 

beide perspectieven in. Daarnaast maakt deze definitie de beste afbakening van het concept van 

hacktivisme mogelijk. Daarom neem ik deze definitie over. Aan de hand van  de dimensies 

online/offline, transgressief/ conventioneel, conventioneel/gewelddadig en politiek/ niet politiek 

kan bepaald worden wat de grenzen van hacktivisme zijn. Op basis van de herkomst van de 

hacktivisten, de hacker/programmeurs wereld of de activist artiest, en de vorm van 

transgressiviteit, kunnen drie typen hacktivisten onderscheiden worden. Het political coding, 

performatief hacktivsme en political cracking. Political cracking wordt bedreven door 

hacktivisten van de programmeurs hackerswereld met een criminele oriëntatie. Performative 

hacktivisme, de acties bestaan uit legaal ambigue activiteiten, welke uitgevoerd worden door 

hacktivisten met artist-activist achtergronden. Political coding, dit bestaat uit hackers die hun 

vaardigheden gebruiken voor transgressieve politiek. Op basis van de theorie van Samuel heb ik 

een analyse instrument geformuleerd waarmee de resultaten van de literatuurstudie naar 

Anonymous geduid kunnen worden. 
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Hoofdstuk 4 Anonymous 

In dit hoofdstuk staat de beantwoording van deelvraag twee centraal. Wat zegt de 

wetenschappelijke literatuur over Anonymous?  In dit hoofdstuk presenteer ik de resultaten van 

de literatuurstudie naar Anonymous. In de eerste paragraaf bespreek ik het ontstaan van 

Anonymous en de aanleiding om zich in te gaan zetten voor politieke doelen. Daarna bespreek ik 

in de tweede paragraaf de structuur van Anonymous. In dezelfde paragraaf ga ik ook in op het 

onderwerp van autoriteit binnen Anonymous. In de derde paragraaf komt het samenwerken in 

een anonieme virtuele gemeenschap aan bod. In de laatste paragraaf maak ik een analyse van de 

resultaten op basis van het analyse instrument uit het vorige hoofdstuk. Met dit hoofdstuk wordt 

inzicht gegeven in de afzender van de videoboodschap die semiotisch geanalyseerd zal worden. 

4.1 Van ‘trollen’ tot politiek protest, het ontstaan van Anonymous 
In deze paragraaf wordt de opkomst van Anonymous tot politieke identiteit besproken. Coleman 

is de eerste auteur die publiceert over Anonymous, in het artikel ‘Anonymous: From the Luz to 

Collective action’ (mediacommons.org, 06 april 2011) stelt ze dat Anonymous is ontstaan op 

imageboards van 4chan.org. Een imageboard is een forum voor de uitwisseling van afbeeldingen 

waarop de bezoekers van het forum kunnen reageren, traditioneel bezocht door 

‘computernerds’. Op 4chan.org krijgen bezoekers automatisch als nickname Anonymous 

toegewezen. Het overgrote deel van de bezoekers reageert anoniem (Bernstein, 2011, p. 7). 

Bezoekers van de site kwamen in het nieuws door hun bereidheid om ook aan activiteiten buiten 

de site te doen. In 2009 manipuleerde gebruikers van 4chan de stemresultaten van Time 

Magazine voor de meest invloedrijke persoon op aarde als de oprichter van 4Chan (Time.com, 

27 april 2009). 

Een ‘troll’ is een provocatieve post in een discussieforum welke als doel heeft een groot aantal 

reacties uit te lokken. Op de imageboards van 4chan.org kwamen oproepen om collectief te gaan 

‘trollen’. Hiermee ontstond een collectieve en creatieve strategie voor vermaak. Dit leidde tot  

een praktijk waarbij door deelname van een groot aantal anonieme 4chan.org gebruikers voor 

een bepaalde periode een site of fora overgenomen werden. De eerste keer dat dit plaatsvond 

onder de vlag van Anonymous was op 12 juni 2006. Op de virtuele ontmoetingsplaats van Habbo 

Hotel (www.habbo.com) werden door virtuele zwarte mannen met afro kapsels en discokleding 

de zwembaden en andere hotel faciliteiten geblokkeerd voor andere gebruikers. Toen de 

moderators van habbo.com de virtuele zwarte mannen gingen verwijderen klonk er 

commentaar van willekeur en racisme. Het collectieve trollen nam verschillende zeer 

http://www.habbo.com/
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uiteenlopende vormen aan. Zo ontvingen bedrijven duizenden inkt verslindende zwarte faxen en 

ladingen pizza en pornobestellingen, DDoS aanvallen en het verspreiden van, bij voorkeur 

vernederende, persoonlijke informatie over het internet (Coleman, 2011). De massale vorm van 

‘trolling’ werd onder de vlag van Anonymous geperfectioneerd. De acties hadden de eigenschap 

dat ze zeer kortstondig waren, absurd, grillig, puberaal en ook meedogenloos. Het kortstondige 

karakter van de acties kan worden verklaard uit de losse banden, gebrek aan gedeelde waarden 

en een gebrek aan onderling vertrouwen. Dit verandert in 2008 als de strijd van Anonymous 

tegen Scientology begint.  

 

Scientology is in een omstreden geestelijke beweging welke gebaseerd is op een boek van 

L. Ron Hubbard. In België is de organisatie vervolgd wegens zwendel, criminele bende vorming 

afpersing en het niet helpen van mensen in gevaar (tijd.be, 28 september 2007). Scientology is 

bijzonder fel in het afschermen van interne documenten. De strijd begon toen Scientology 

Youtube dwong om een gelekte propagandavideo van Scientology met daarin de bekende acteur 

Tom Cruise van de site af te halen. In reactie hierop kwamen de imageboards van 4chan.org in 

actie en werden instructies verspreid met hoe de website van Scientology overbelast kon 

worden en werden er overal ter wereld taxi’s en pizza’s voor de vestigingen van Scientology 

besteld. Voor meer gerichte communicatie werden nieuwe chatkanalen in het leven geroepen. In 

deze chatkanalen ontstond het idee om een videoverklaring namens Anonymous uit te geven. In 

deze video wordt de oorlog aan Scientology verklaard; 

 

“Over the years, we have been watching you. Your campaigns of misinformation; suppression of 

dissent; your litigious nature, all of these things have caught our eye. With the leakage of your 

latest propaganda video into mainstream circulation, the extent of your malign influence over 

those who trust you, who call you leader, has been made clear to us. Anonymous has therefore 

decided that your organization should be destroyed. For the good of your followers, for the good of 

mankind--for the laughs--we shall expel you from the Internet and systematically dismantle the 

Church of Scientology in its present form. We acknowledge you as a serious opponent, and we are 

prepared for a long, long campaign2” 

Anonymous in; ‘a Message to Scientology’ (youtube.com, 21 januari 2008) 

 

Vijf dagen laten verscheen er nog een video met daarin Mark Bunker, iemand die Scientology 

voor een lange tijd bekritiseerd heeft (youtube.com, 27 januari 2008). In de video vraagt hij de 

leden van Anonymous te stoppen met het trollen van Scientology. Hij vraagt om serieuze en 

                                                             
2
 http://www.youtube.com/watch?v=JCbKv9yiLiQ geraadpleegd op 21 jul1 2012 

 

http://www.youtube.com/watch?v=JCbKv9yiLiQ
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vooral legale actie. In de communicatiekanalen van Anonymous leidt dit tot veel discussie, maar 

uiteindelijk wordt er besloten om de omgeving van het internet te verlaten en om op straat te 

gaan protesteren (Coleman, 2011). Deze protesten werden goed bezocht en er werd door 

zesduizend personen geprotesteerd in de Verenigde Staten, Europa, Nieuw Zeeland en Australië.   

Anonymous is ontstaan op de imageboards van 4chan.org. Vanuit het ‘trollen’ ontstond een 

creatieve strategie voor vermaak. Dit werd vervolgens collectief gedaan onder de naam van 

Anonymous. De strijd tegen Scientology heeft voor een verplaatsing van inzet voor enkel online 

issues naar inzet voor offline issues gezorgd.  

4.2 Structuur en autoriteit binnen Anonymous 
In deze paragraaf bespreek ik de decentrale structuur van Anonymous. Vervolgens bespreek ik 

op welke manier de leden van Anonymous invloed verwerven binnen de organisatie.  

Door de protesten en serieuze vorm van protest veranderde Anonymous van een label naar een 

politieke identiteit. Anonymous ging samenwerken met Wikileaks om een dossier aan te leggen 

over Scientology. Anonymous werd in deze fase blootgesteld aan een groter publiek. Daarnaast 

was het de wil van Anonymous om een groter publiek aan te spreken en zich buiten de 

imageboards en chatkanalen te presenteren en een goede indruk te maken. De strijd tegen 

Scientology laat zien hoe beweging als Anonymous verschillende verschijningsvormen kan 

aannemen en radicaal kan transformeren al naar gelang de setting, de samenstelling, de doelen 

en de publieke verschillen (Uitermark, 2011, p.169). Om het ontstaan van vervolgacties te 

verklaren kan Anonymous beschouwd worden als een complex systeem. Mitchell (2009, p.13) 

spreekt in dit verband over een complex systeem, een systeem waarin grote netwerken van 

componenten zonder centrale controle en met simpele regels van opereren het mogelijk maken 

dat complex collectief gedrag ontstaat met geavanceerde informatieverwerking en aanpassing 

door leren en evolutie. Bij Anonymous worden doelen niet vastgesteld door een autoriteit maar 

door een proces van collectieve selectie en aanpassing. 

 

Uitermark (2011, p.158) beschrijft Anonymous als een radicaal decentrale beweging welke 

gestalte krijgt in een sociaal virtuele ruimte. Hij spreekt van een rhizomatische beweging 

waarvan de evolutie niet wordt bepaald door een centraal punt, maar door een telkens 

veranderende virtuele samensmelting van geografisch verspreide gebruikers en systemen. Een 

rhizoom is een wortelstok, de stok heeft geen stam met een centraal punt waaruit steeds fijnere 

vertakkingen groeien. Anonymous maakt gebruik van de wereldwijde grenzeloze infrastructuur 

die het internet biedt. Het maakt een samenwerkingsvorm mogelijk waarbij geografisch 

verspreide actoren op eigen initiatief deelgenoot kunnen worden van een groter geheel, hierbij 
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gelden geen eisen aan het lidmaatschap en deze is informeel (Coleman, 2011). Anonymous heeft 

geen centrale ordenaar die de ideologische samenhang coördineert of handelingen kan 

coördineren. Deelname geschiedt geheel vrijwillig. In strikte zin is Anonymous volgens 

Uitermark een label dat iedereen kan gebruiken. 

 

Door een gebrek aan formeel leiderschap zijn er informele mechanismes welke de grenzen van 

de groep en de onderlinge relaties hierin bepalen. In de anonieme sociale ruimte van de 

imageboards worden deze informele mechanismen gevormd door het gebruik van 

internetdialecten waarmee men elkaar kan insluiten of juist kan uitsluiten (Bernstein, 2011, p. 

3). Er is veel bereidheid om elkaar te helpen en ideeën uit te wisselen, maar leden wijzen elkaar 

voortdurend hun plaats. Het is een virtuele variant van bonding met de onderscheidende 

schuine grappen, obscure humor en trucjes. Leden van Anonymous zijn ook aanwezig in privé 

chatkanalen van Anonymous, binnen de chatkanalen zijn de gebruikers van deze kanalen niet 

anoniem, wat hen in staat stelt om een reputatie op te bouwen. Naargelang de vaardigheden van 

het individu wordt deze hoger gewaardeerd, de vaardigheden variëren van het beschikken over 

een botnet tot aan het schrijven van persberichten. 

 

De sociale dynamiek van Anonymous op zich is niet uniek. In iedere sociale beweging vindt een 

samenkomen van actoren met verschillende kenmerken en achtergronden plaats. Het ontbreken 

van formele leiders, toegangseisen of formeel lidmaatschap is niet ook uniek. Wat Anonymous 

onderscheidt is dat het in zijn geheel bestaat uit open en collaboratieve netwerken. Daarnaast 

streeft de groepering geen groepsbelang na, de acties en standpunten zijn de uitkomst van de 

sociale interacties en deze kunnen vluchtig zijn. Subculturen en sociale bewegingen kunnen 

begrepen worden als complexe systemen waarvan relatief autonome onderdelen die met elkaar 

verbonden zijn waarvan de dynamiek geen uitgestippeld plan volgt (Koopmans, 2004, p.376)  

 

Bij Anonymous worden doelen niet vastgesteld door een autoriteit maar door een proces van 

collectieve selectie en aanpassing. Er is geen centrale coördinatie. Door een gebrek aan formeel 

leiderschap zijn er informele mechanismes. Individuen verwerven invloed op basis van 

vaardigheden. 

4.3 Samenwerking in een virtuele anonieme gemeenschap 
In deze paragraaf wordt besproken hoe de samenwerking verloopt binnen Anonymous. Een 

decentrale organisatie, waarbij de leden elkaar niet persoonlijk kennen, welke opereren vanaf 

verschillende locaties, in verschillende tijdzones. Daarnaast wordt er ingegaan op de rol van 

anonimiteit bij deze samenwerking.  
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Het internet is een decentrale technologie die verschillende actoren in staat stelt om virtueel 

samen te komen en een eenzelfde identiteit aan te nemen. Bij Anonymous kan daardoor 

eenieder een actie in de naam van Anonymous uitvoeren. Het effect, het bereik en de duur van 

een actie hangt echter af van de samenwerking die diegene daarbij krijgt van andere Anonymous 

leden. De leden bevinden zich in een groot diffuus netwerk. Binnen dit netwerk kunnen de 

andere Anonymous leden met alledaagse handelingen een actie tegenwerken of juist 

meewerken (Coleman, 2011). Het zijn de vele alledaagse handelingen van de andere leden die 

bepalen of een boodschap zich succesvol verspreid of niet. Via collaboratieve software, waarmee 

verschillende mensen aan eenzelfde document kunnen werken, worden de boodschappen en 

aankondigingen van Anonymous opgesteld. Er wordt collaboratief gewerkt aan de documenten. 

De links om hieraan te werken worden in de verschillende Anonymous fora gedeeld. Pas 

wanneer er consensus is over de inhoud van deze documenten op de Anonymous chatkanalen 

en fora gaan andere leden aan de slag om de documenten te vertalen of bijvoorbeeld in film om 

te zetten en de geproduceerde boodschap te verspreiden op andere netwerksites. Op deze 

manier ontstaat kwaliteit niet door centrale leiding, gericht op het voorkomen en corrigeren van 

fouten, maar door selectie en transformatie door andere gebruikers binnen het netwerk. Er is 

een constante wisselwerking tussen groepen decentrale actoren die van samenstelling kunnen 

verschillen en naargelang de setting strategisch handelen of niet (Uitermark, 2011, 163). Tijdens 

dit zijn er leden van Anonymous die meer invloed hebben dan andere leden, deze hebben meer 

bereik binnen de netwerken. Veel plannen en teksten halen de eindstreep niet, slechts enkele 

worden uiteindelijk ondersteund door een decentrale massa. Beslissingen, teksten en plannen 

zijn het resultaat van vele interacties waarbij geen vooraf opgelegde logica gevolgd wordt. 

Koopmans (2011, p.160) vergelijkt een dergelijk proces met de evolutietheorie van Darwin, hij 

stelt dat binnen een discours een strijd plaatsvindt om schaarse bronnen als publiciteit en 

legitimiteit. Door de beperkte communicatieve ruimte die beschikbaar is zal maar een (klein) 

gedeelte van de boodschappen verspreid worden door de acties van andere actoren. Dit kan 

verklaard worden uit strategisch handelen en onverwachte reacties van andere actoren. 

 

Anonimiteit speelt een centrale rol bij Anonymous, hiervoor zijn verschillende redenen. De 

oorsprong hiervan ligt bij de imageboards van 4chan.com, waarbij gebruikers berichten kunnen 

plaatsen en reageren, dit gebeurt in de regel anoniem waarna er Anoymous als naam op de 

imageboards verschijnt. Anonimiteit verschaft tevens de mogelijkheid om op te gaan in een 

groter geheel. Omdat men anoniem is wordt ook het decentrale karakter van de organisatie 

versterkt, zonder namen zijn er geen leiders aan te wijzen, wat zeer gewenst is omdat er binnen 

de hackerscultuur een weerzin tegen autoriteit heerst. Anonymous ziet zichzelf als een ‘global 

consiousness’. Het mondiale bewustzijn vloeit voort uit sociale synchronisatie via communicatie 
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en informatietechnologie. Bernstein (2011, p2) betoogd dat anonimiteit een positief effect kan 

hebben op online gemeenschappen. Het heeft een positief effect op advies en discussies, de 

anonimiteit zorgt voor meer intieme en open conversaties. Anonimiteit moedigt ook het 

experimenteren met nieuwe ideeën aan. De anonimiteit verschaft ook de mogelijkheid om 

fouten te maken zonder dat deze je altijd blijven achtervolgen.  

Samenwerking binnen Anonymous vindt plaats binnen een groot diffuus netwerk, 

samenwerking vindt grotendeels plaats middels collaboratieve software. Beslissingen, teksten 

en plannen zijn het resultaat van vele interacties waarbij geen vooraf opgelegde logica gevolgd 

wordt. De praktijk van Anonymous laat zien dat anonimiteit een positief effect op het 

functioneren van een organisatie kan hebben. 

4.4 Analyse 
In deze alinea voer ik een korte analyse uit op basis van de in het vorige hoofdstuk besproken 

literatuur en de in dit hoofdstuk gepresenteerde resultaten. In navolging van de definitie van 

Samuel(2004) kan bepaald worden of er sprake is van hacktivisme. Ten eerste wordt er gekeken 

of de activiteiten zich offline of online afspelen. Het belangrijkste gedeelte van de acties van 

Anonymous speel zich online af. Daarnaast moet er gekeken worden of er sprake is van 

conventionele of transgressieve acties. Tegelijkertijd kan er ook gekeken worden of er bij deze 

acties sprake is van fysiek geweld. De acties van Anonymous balanceren op de grens van de wet 

en gaan hier soms overheen. Zo blijkt uit de toepassing van DDos aanvallen, maar ook het 

verspreiden van persoonlijke informatie getuigd hiervan. Deze acties hebben nooit de intentie 

om fysiek geweld te doen en dit is nooit voorgekomen. Dan moet er gekeken worden of deze 

acties een politiek doel dienen. Met de strijd tegen Scientology is Anonymous zich gaan richten 

op politieke doelen. In de samenwerking met Wikileaks komt dit nog duidelijker naar voren. Het 

geheel aan acties van Anonymous is te kwalificeren als hacktivisme. Nu rest de vraag, van welk 

soort hacktivisme is er sprake? Om dit te bepalen wordt er gekeken naar de herkomst en de 

oriëntatie van de hacktivisten. Eerst kijk ik naar de herkomst van de leden van Anonymous. De 

oorsprong van Anonymous ligt in de imageboards van 4Chan, wat een sterke indicator is voor de 

afkomst van de hackers,- programmeurwereld. De strijd tegen Scientology laat zien dat 

Anonymous de ethiek van de hacker zoals beschreven door Levy (1984) omarmt. 

 

In het vorige hoofdstuk zagen we, in navolging van Samuel, dat aan de hand van de factoren 

wettelijke aard, verantwoordelijkheid, groepsgrootte en internationale samenwerking bepaald 

kan worden in welke mate een verschijnsel transgressief is. De wettelijke aard van de acties zegt 

iets over de (il)legaliteit van de acties van Anonymous. De verantwoordelijkheid bekijkt in 
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hoeverre de hacktivisten de verantwoordelijkheid voor hun daden claimen. Hierbij gaat het er 

tevens om in hoeverre de personen achter de acties de persoonlijke verantwoordelijkheid voor 

hun daden nemen.  Bij de grootte van de groep is het de vraag of de acties door een grote groep 

ondernomen worden, of dat de acties door kleinere groepen ondernomen worden. Dit hangt 

samen met het soort acties dat de hacktivisten uitvoeren. Bij internationale samenwerking 

wordt er gekeken of de acties worden uitgevoerd op nationaal, multinationaal en internationaal 

niveau. Bij nationaal zijn de acties binnen de grenzen van de staat, bij multinationaal worden de 

acties in verschillende staten uitgevoerd maar opereren de actoren binnen de grenzen van hun 

eigen staat en bij internationaal worden de acties door de actoren ook buiten de grenzen van 

hun eigen staat uitgevoerd. De leden van Anonymous omarmen methoden die duidelijk illegaal 

zijn zoals ddos aanvallen en website defacements maar ook het stelen en verspreiden van 

persoonlijke gegevens. Hierdoor heeft Anonymous een criminele oriëntatie. Door het ontbreken 

van formeel lidmaatschap is Anonymous in potentie een organisatie met veel leden, ook bieden 

ze zeer laagdrempelige participatie mogelijkheden waardoor het ledental mogelijk zeer groot is. 

Dit wordt tegengesproken door het gegeven dat  de benodigde expertise voor het uitvoeren van 

bepaalde acties, door een beperkt aantal personen uitgevoerd wordt.  Het aantal betrokken 

personen bij een actie is hierdoor lastig te bepalen. Anonimiteit is de kern van Anonymous en 

het is overduidelijk dat de leden van Anonymous de persoonlijke verantwoordelijkheid voor de 

acties zo veel mogelijk proberen te vermijden. De leden van Anonymous opereren 

internationaal. De transgessie van Anonymous zit in het illegale einde van het continuüm. 

 

Anonymous komt uit de hackers programmeurwereld en heeft een criminele oriëntatie. 

Hierdoor is Anonymous volgens de typologie van Samuel (2004, p.36) te plaatsen in ‘political 

craking’, zie afbeelding 3.1 Dit maakt dat ze te plaatsen zijn in political cracking, uit  typologie 

van hacktivisme van Samuel (2004). 

  

 Hacker- 

programmeurwereld 

Postmodern links 

artiestactivist 

Trangressief Political coding Performatief hacktivisme 

Wet overtredend Politiek cracken  

Afbeelding 3.1: De plaats van Anonymous in de typologie van Samuel (2004, p. 36) 
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4.6 Resume 
In dit hoofdstuk stond de beantwoording van de tweede deelvraag centraal, wat zeg de 

wetenschappelijke literatuur over hacktivisme? Coleman (2011) laat zien dat Anonymous is 

ontstaan op de ‘imageboards’ van 4chan.org. Hier ontstond het idee tot het collectief lastigvallen 

van individuen, dit gebeurt onder de vlag van Anonymous. Wanneer Scientology een aanval doet 

op de vrijheid van informatie op het internet start Anonymous de tegenaanval en krijgen haar 

acties een politiek karakter. Anonymous blijkt zich flexibel aan verschillende setting aan te 

kunnen passen, dit is te verklaren vanuit haar decentrale structuur, welke door Uitermark 

rhizomatisch genoemd wordt.  

De leden van Anonymous werken anoniem samen vanaf geografisch verspreidde locaties via het 

internet, zonder centrale ordenaar of formeel lidmaatschap. Dit speelt zich af in een groot 

diffuus netwerk. Door het gebrek aan centrale autoriteit worden beslissingen collectief gemaakt 

en komen tot stand door vele interacties en collaboratie. Bernstrein (2011) laat zien dat 

anoniem samenwerken het lerend vermogen van de organisatie versterkt.  

Uit mijn analyse blijkt dat Anonymous als organisatie hacktivisme bedrijft, dit is getoetst aan de 

hand van de definitie van Samuel (2004). Ook heb ik gekeken naar het type hacktivisme van 

Anonymous, dit is gedaan aan de hand van de typologie van Samuel (2004). Hieruit blijkt dat er 

sprake is van ‘political coding’.   

Voor de analyse van de videoboodschap betekent dit dat er niet zonder meer uitgegaan kan 

worden van de goede bedoelingen van de afzender. Als onderzoeker zie ik dat de context van de 

videoboodschap hiermee grimmiger geworden is. Maar voordat de video geanalyseerd kan 

worden zullen in het volgende hoofdstuk eerst de resultaten van de literatuurstudie over 

betekenisgeving gepresenteerd worden. 
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Hoofdstuk 5 Semiotiek 

In dit hoofdstuk staat de beantwoording van deelvraag drie centraal. Wat zegt de 

wetenschappelijke literatuur over semiotiek en betekenisgeving?. Semiotiek is belangrijk voor 

mijn scriptie omdat dit de werking van de tekens die in de videoboodschap van Anonymous te 

zien zijn inzichtelijk maakt. Nadat ik een inleiding heb gegeven in de semiotiek focus ik daarna 

op de sociale semiotiek. In de videoboodschap speelt het verhaal een grote rol, daarom wordt in 

een aparte paragraaf ingegaan op narratieven en verhaallijnen. Daarna bespreek ik theorie over 

metaforen. Aan het einde van het hoofdstuk presenteer ik het analyse instrument waarmee ik de 

video semiotisch ga analyseren. 

5.1 Inleiding in de semiotiek 
Semiotiek wordt ook wel de leer van de tekens genoemd (Chandler,2002, p. 2). Een goed 

beginpunt om semiotiek te begrijpen wordt gegeven door De Saussure. Met de begrippen 

‘signifier’ en ‘signied’ biedt De Saussure een model om de betekenis van een teken te duiden. De 

‘signifier’ staat voor hetgeen dat door de zintuigen wordt waargenomen en de ‘signified’ staat 

voor het concept waar de ‘signifier’ naar verwijst. Volgens de Saussure staat de betekenis van 

het teken niet op zichzelf maar wordt deze gecreëerd in wisselwerking tussen de ‘signified’ en de 

‘signifier’ en wordt het gevormd als een mentale constructie. Afbeelding 5.1 laat het model van 

het teken zien. Ter verduidelijking is in afbeelding 5.2 het patroon van concept en de 

waarneming van 'boom' weergegeven. Volgens de Saussure bestaan er twee soorten ‘signified’, 

de connotatie en de denotatie (Chandler, 2002 p.137). De denotatie is de letterlijke betekenis. De 

connotatie is de context afhankelijke betekenis, de sociaal-culturele betekenis. 

    

Afbeelding 5.1 Model van het teken (Chandler, 

2009 p. 14) 

Afbeelding 5.2 Patroon concept en waarneming 

van 'boom' (Chandler, 2009 p. 15) 
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Chandler (2002, p. 15) merkt op dat de ‘signified’ tegenwoordig vaak als iets fysieks geduid 

wordt maar dat dit in feite alles kan zijn wat je waar kunt nemen bijvoorbeeld geluiden en 

woorden. Tekens zijn onderdeel van een groter tekensysteem en in wisselwerking wordt 

betekenis geconstrueerd. Betekenissen van tekens hebben altijd een relatie met andere tekens 

en betekenissen in het systeem. Afbeelding 4.2 laat dit zien in schema. 

 

Afbeelding 4.2 De relatie tussen tekens (Chandler, 2002 p.20) 

Chandler legt ook uit dat er geen natuurlijke connectie is tussen de ‘signifier’ en de ‘signified’ 

waardoor een willekeurige relatie tussen teken en betekenis ontstaat (Chandler, 2002 p. 23).  

Semitotici identificeren codes en impliciete regels welke ten grondslag liggen aan de productie 

en interpretatie van betekenis binnen elke code. Fiske maakt onderscheid tussen ‘broadcast’ en 

‘narrowcast’ codes. Broadcast codes zijn codes die gedeeld worden door een breed publiek, 

‘narowcast’ codes zijn codes die bedoeld zijn voor een beperkt publiek (Chandler, 2002, p. 170). 

De ‘broad’ en ‘narrowcast’ codes worden respectievelijk ook wel ‘restricted’ en ‘elaborated’ 

codes genoemd. Restricted codes worden omschreven als structureel simpeler en meer 

herhaaldelijk. ‘Elaborated’ codes zijn subtieler en hebben de neiging tot uitsluiten en verhouden 

zich tot de situationele context. 

Semiotiek is de leer van de tekens. Het model van het teken maakt inzichtelijk hoe een teken 

betekenis creëert. Deze betekenissen hebben altijd een relatie met andere tekens en 

betekenissen in systeem.  

5.2 Sociale semiotiek 
In de videoboodschap van Anonymous wordt gebruik gemaakt van verschillende beelden om 

betekenis te creëren bij de gebruiker. Harrison (2003, p. 47) stelt dat de betekenis van een teken 

het resultaat is van onderhandeling tussen de kijker en de producent van een teken. De sociale 

semiotiek richt zich op de betekenisgeving van beelden. De kijker van de video neemt de beelden 

tot zich en creëert betekenis in wisselwerking met het beeld. Lemke beschrijft sociale semiotiek 

als “de synthese van verschillende moderne toegepaste benaderingen naar de studie van sociale 
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betekenisgeving en sociale actie” (in Harrison, 2003 p. 48). Harrison presenteert met Visual 

semiotic: How still images make meaning een analysekader om te begrijpen hoe uit beelden 

betekenis wordt geconstrueerd. Harrison stelt dat er binnen de sociale semiotiek drie 

belangrijke principes zijn waar men vanuit gaat bij het analyseren van een semiotisch systeem 

(Harrison, 2003 p. 48), waaronder bijvoorbeeld ook taal en beeld vallen. Het eerste principe is 

dat semiotici geloven dat alle mensen de wereld door tekens zien. Het tweede principe is dat de 

betekenis van tekens door mensen gecreëerd wordt en dat dit niet los staat van de inbedding in 

hun culturele of sociale systeem. Dit houdt in dat tekens verschillende betekenissen kunnen 

hebben in verschillende sociale en culturele contexten (Harrison, 2003 p.48). Het derde principe 

is dat semiotische systemen mensen een veelvoud bieden aan bronnen om betekenis te maken. 

Dat sociale semiotiek draait om de betekenis van de interpretatie van beelden en tekens maakt 

het tot een interpretatieve benadering. 

Harrison (2003, p. 49-50) stelt dat de eerste stap om visuele semiotiek te begrijpen kennis van 

de drie categorieën van beelden is, het icoon, de index en het symbool, de verklaring van deze 

drie komt van Hammerich en Harrison 2002  (in Harrison, 2003, p50) 

- Icoon, een afbeelding is iconisch als het gelijkenis heeft met een voorwerp of persoon in 

de werkelijkheid, variërend van heel realistisch tot heel simplistisch. 

- Index, een afbeelding is een index als het herkenbaar is, omdat we de relatie tussen de 

afbeelding en het concept dat het voorstelt begrijpen. 

- Symbool, een afbeelding is een symbool als het geen visuele of conceptuele connectie 

heeft met een ander object of persoon. We kennen de betekenis van de afbeelding op 

basis van conventies, iets dat we geleerd hebben. 

5.3 Metafuncties 
De drie metafuncties van Kress & Van Leeuwen bieden een analysekader dat erkent dat een 

afbeelding drie verschillende semiotische taken tegelijkertijd vervult om betekenis te creëren 

(Harrison, 2003, p. 48). Deze functies zijn de representatieve metafunctie, de inter-persoonlijke 

metafunctie en de compositionele metafunctie. Elk van de metafuncties focust zich op een ander 

aspect van het te analyseren visuele object.  

5.3.1 Representatieve metafunctie 
De representatieve metafunctie richt zich op de mensen, plaatsen en objecten die in een 

afbeelding worden gerepresenteerd, ‘represented participants’ (RP’s) (Harrison, 2003, p. 48). 

Binnen de representationele metafunctie staan twee structuren centraal, het narratieve en 

conceptuele structuur. De narratieve afbeelding stelt de kijker in staat om een verhaal om de 
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RP’s te creëren. De processen die hierbij spelen zijn actie en reactie. Bij actie gaat het erom dat 

het naratief gecreëerd is door vectors die gecreëerd worden door bewegende delen. Dit kunnen 

lichamen, lichaamsdelen, gereedschappen wapen en dergelijke zijn. Bij reactie wordt het 

narratief gecreëerd door kijklijnen tussen de RP’s, deze werken dan als vectoren. Bij de 

conceptuele structuur hebben de beelden geen vectoren. De RP’s zijn samen gegroepeerd en 

presenteren deze de kijker het concept dat zij vertegenwoordigen. Hierin zijn drie processen te 

onderscheiden. Bij classificerend worden de RP’s als groep van iets gepresenteerd. In het 

analytische proces worden de RP’s als deel van het geheel structuur. Het geheel is een drager die 

onderdelen heeft, een voorbeeld hiervan is een taartdiagram. In het symbolische proces zijn RP’s 

belangrijk vanwege de betekenis die ze vervullen.  

5.3.2 Interpersoonlijke metafunctie 
De interpersoonlijke metafunctie gaat over de acties tussen de verschillende RP’s die betrokken 

zijn bij in de productie en weergave van een beeld en beantwoordt de vraag “Hoe wordt de 

kijker bij de afbeelding betrokken?” (Harrison, 2003, p. 52-53). Deze betrokkenheid kan op vier 

verschillende manieren tot stand komen. Visual demand, creëert een visuele vorm van directe 

gerichtheid, het erkent de kijker expliciet en vraagt hierbij iets van de kijker. Intimatie distance, 

ruimtelijke afstanden zijn gerelateerd aan emoties van vertrouwelijkheid of afstand. Frontale 

hoeken, de horizontale aanblik encodeert of de kijker wel of niet bij de afbeelding betrokken 

wordt bij de RP’s Medium en verticale hoeken bepalen de gelijkheid met de kijker en het object. 

5.3.3 Compositionele metafunctie 
De compositionele metafunctie behandelt de wijze waarop de afbeelding is samengesteld en 

kijkt daarbij onder andere naar de framing van de afbeelding, de wijze waarop sommige 

elementen al dan niet prominent in de afbeelding zijn geplaatst en de informatiewaarde die 

diverse elementen binnen de afbeelding hebben (Harrison, 2003, p. 56). Binnen de 

compositionele metafunctie staan vier begrippen centraal, informatiewaarde, salience, framing 

en modaliteit. 

Informatiewaarde dit heeft betrekking op hoe de plaatsing van de verschillende RP’s ervoor kan 

zorgen dat verschillende informatiewaarden kunnen aannemen. De informatiewaarde kan op de 

volgende manieren tot stand komen. 

- Links/rechts RP’s aan de linker kant van een beeld hebben de waarde van ‘given’ welke 

bekendheid met zich mee brengen de RP’s aan de rechterkant van ‘new’ een issue, 

probleem of oplossing. 

- Boven/onder RP’s boven in beeld zijn ‘ideal’ emoties, waarden, idealen. Onder staat voor 

‘real’ zoals feitelijke informatie 
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- Centraal/Margin het centrale punt bevat belangrijke waarde en dat er omheen zijn 

ondergeschikt. 

Salience: Dit heeft betrekking op de manier een RP de aandacht trekt. Dit wordt onder andere 

bepaald door de plaatsing van RP’s op de voorgrond en achtergrond alsmede door de relatieve 

omvang, contrasten in toonwaarden of kleur en de verschillen in scherpte. 

- Grootte, hoe groter de RP’s hoe groter de salience 

- Scherpte van focus, hoe minder scherp de focus op een RP is hoe minder belangrijk deze 

is 

- Tonen contrast, gebieden van hoger contrast van tonen hebben een hogere salience 

- Kleur contrast sterk gekleurde gebieden zijn belangrijker dan minder gekleurde 

gebieden 

- Voorgrond achtergrond een RP in de voorgrond heeft een hogere salience dan de RP’s in 

de achtergrond 

 

Framing: Heeft betrekking op de manier waarop RP’s gekaderd worden. De aanwezigheid of 

afwezigheid van elementen in het beeld die verbinden of ontsluiten en die daarmee duidelijk 

maken wat wel en niet bij elkaar hoort. 

 

Modaliteit houdt verband met de realiteitsgehalte van de afbeelding. Het realiteitsgehalte wordt 

bepaald door kleurgebruik, context, diepte en verlichting. 

 

De drie metafuncties van Kress en van Leeuwen bieden een analysekader voor het analyseren 

van stilstaande beelden. Ze laten zien hoe verschillende elementen in een beeld samen betekenis 

creëren. Voor mijn onderzoek zijn de representationele en interpersoonlijke metafunctie van 

belang. De compositionele metafunctie is beter geschikt voor stilstaand beeld en minder voor 

bewegend beeld. De beelden in de videoboodschap van Anonymous wisselen elkaar snel af en 

daarom ga ik alleen gebruik maken van de representatieve en interpersoonlijke metafunctie.  

5.4 Filmische middelen 
In de vorige paragraaf is aandacht besteed aan de theorie van Kress en van Leeuwen met 

betrekking van betekenisgeving aan het stilstaande beeld. Omdat het te analyseren object een 

video met bewegende beelden betreft is het nuttig om stil te staan bij de theorie van Bordwell en 

Thomson met betrekking tot de analyse van bewegende beelden. Die theorie wordt in deze 

paragraaf behandeld. Bordwell & Thompson stellen dat er vier styllische systemen zijn middelen 

zijn om de kijker te beïnvloeden. Deze systemen zijn filmische middelen. De filmische middelen 
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zijn mise en scene, cinematografie, editing en geluid (Bordwell & Thompson, 2004 p.118-140). 

Deze vier elementen worden hieronder verder besproken. 

5.4.1 Mise en scene 
Mise en scene gaat om wat er te zien is in de film (Bordwell & Thompson, 2004 p. 118-140). 

Hierbij gaat het over de compositie van de RP’s  en de manier waarop dit gebeurt om de 

interpretatie van de kijker te beïnvloeden. Mise en scene bestaat uit de volgende elementen; 

setting, lighting, kostuums en make-up en staging, movement and performance. 

- Setting is het decor waarin de de gebeurtenissen zich afspelen en heeft invloed op het 

verhaal. Van belang hierbij is het gebruik van kleur en contrast en de positionering van 

de RP’s binnen het beeld. Dit sluit aan bij de theorie van Kress en van Leeuwen met 

betrekking to de compositionele metafunctie. 

- Kostuums en makeup, fungeren om de RP’s een bepaalde identiteit te geven en werken 

bovendien als middel om de aanwezigheid van RP’s te benadrukken of juist niet.  

- Lighting wordt gebruikt om elementen te benadrukken en om sfeer te creëren,. Door 

middel van schaduw kunnen bepaalde elementen verborgen worden en juist anderen 

kunnen weer benadrukt worden door ligt 

- Staging: movement and performace, hierbij gaat het om zowel auditieve als visuele 

elementen waarmee een personage neergezet kan worden. Dit wijkt af van de 

metafuncties van Kress en van Leeuwen omdat er hier geluid wordt toegevoegd door 

Bordwell & Thompson. Hier komt bij dat er ook gezichtuitdrukkingen en gebaren een rol 

spelen, welke in tegenstelling tot het stilstaande beeld door de beweging beter verbeeld 

kunnen worden. 

5.4.2 Cinematography 
Cinematography kan omschreven worden als cameravoering. Bordwell & Thompson stellen dat 

de camerahoeken de afstand tot de kijker bepalen dit sluit aan bij Kress en van Leeuwen. Wat 

aanvult op hun theorie is dat de perspectieven kunnen veranderen en de snelheid waarmee deze 

transformatie plaatsvind. Een ander belangrijk element bij ‘cinematography’ is ‘framing’. Dit 

bepaalt hoeveel van het totale beeld bekeken kan worden en vanuit welk perspectief dit 

gebeurd. Framing is afhankelijk van de hoogte en de afstand tot het beeld, Harrison spreekt in 

dit verband over ‘social distance’ en ‘intimacy’. 

5.4.3 Editing 
De manier waarop de coördinatie van het ene shot naar de andere shot verloopt heet editing. 

Het gaat hierbij om de coördinatie van shot A naar B. Bordwell & Thompson (2004 p.223), 

hierbij stellen dat dit op vier manieren mogelijk is; 
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- graphic relation, wordt toegepast om continuïteit of plotselinge onderbreking te 

bereiken.  

- Rhytmic relations wordt toegepast om een moment te accentueren, het gaat hierbij om 

de relatie van de lengte van het shot tot een ander shot. 

- Spatial relations, door middel van beweging kunnen elementen in de ruimtelijke 

dimensie van het narratief aan elkaar gekoppeld worden. 

- Temporal relation, heeft de controle over de tijd en actie binnen het naratief. 

5.4.4 Sound 
Het toevoegen van geluid is een grote aanvulling op the theorie van van Kress en van Leeuwen. 

Hierin kan het geluid van het plot en het geluid van het verhaal onderscheiden worden. Er zijn 

twee soorten geluid te onderscheiden, diegetic geluid speelt zich af binnen de wereld van het 

verhaal. Non diegetic speelt zich af buiten de wereld van het verhaal. Met diegetic geluid is het 

tevens mogelijk om perspectief te creëren met geluid. Dit komt tot stand door een spanning 

tussen de bron van het geluid en het waargenomen geluid. Door het volume van een geluid 

langzaam omhoog te laten gaan kan de indruk gewekt worden dat het geluid dichterbij komt. 

Geluid heeft 4 dimensies;  

- Ritme is een complexe eigenschap van geluide en daarmee is controle uit te oefenen op de 

spanning of rust in een film. Het is een van de meest krachtige eigenschappen van geluid 

want het werkt in op onze lichamen op diepe niveau’s (Bordwell & Thompson 2004 p.223). 

Muziek, spraak, geluidseffecten maar ook editing heeft ritme. 

- Fidelity, refereert naar de mate waarin het geluid waarheidsgetrouw is tot de bron van het 

geluid. 

- Ruimte, geluid heeft een ruimtelijke dimensie omdat het van een bron komt (Bordwell & 

Thompson, 2004, p284). 

- Tijd, geluid bevat ook een dimensie van tijd, waardoor de filmmaker in staat zijn om de tijd 

op verschillende manieren te presenteren, het geluid hoeft niet met het beeld overeen te 

komen. Hierin kan het geluid van het plot en het geluid van het verhaal onderscheiden 

worden. 

Bordwell & Thompson stellen dat beïnvloeding van de kijker door middel van filmische 

middelen plaatsvindt. De filmische middelen zijn mise en scene, cinematografie, editing en 

geluid. Hiervan ga ik ‘editing en sound’ gebruiken voor mijn analytisch kader. 
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5.5 Verhalen 
Het verhaal speelt een belangrijke rol in de videoboodschap. Deze wordt vertelt door de 

voiceover. Het verhaal is voor mensen een fundamentele manier om de wereld om ons heen te 

begrijpen. Met een verhaal kan je betekenis creëren als zender en de ontvanger van het verhaal 

vindt hier betekenis in. “Narrative is making (versus finding) meaning” (Abma, 1999, p. 12). 

Omdat ik wil onderzoeken hoe hoger opgeleiden Nederlanders betekenis geven aan de 

videoboodschap van Anonymous is het dus van belang om ook in te gaan op de rol van verhalen 

in het proces van betekenisgeving. 

Omdat verhalen overal om ons heen zijn, benaderen kijkers de film met gedefinieerde 

verwachtingen, kijkers hebben verwachtingen die een narratieve vorm aannemen (Bordwell & 

Thompson, 2004 p. 68). Een narratief is een schakel van gebeurtenissen in een oorzaak gevolg 

relatie die zich afspelen in tijd en plaats (Bordwell & Thompson, 2004 p. 69) De drie elementen 

van deze definitie, causaliteit, tijd en plaats, vormen het narratief. In het narratief kunnen we 

dingen zien die niet expliciet in beeld zijn en die niet relevant zijn voor het verhaal. Om dit te 

verklaren wordt er onderscheid gemaakt in het narratief tussen het plot en de story. 

De story bestaat uit alle gebeurtenissen in een narratief, zowel de expliciete gebeurtenissen die 

in beeld zijn, als de impliciete gebeurtenissen die de kijker veronderstelt. Alles wat we zien en 

wat we denken dat er offscreen is, is allemaal ‘diegetic’, omdat er aangenomen wordt dat het in 

de wereld, die gepresenteerd is in de film, bestaat. Daarom wordt de story ook wel ‘diegesis’ 

genoemd Het plot bestaat uit alles wat zichtbaar en hoorbaar is in de film. Allereerst is er dus 

alles wat je ziet en hoort binnen het frame van de camera. Het tweede punt draait om de dingen 

die je hoort en ziet die later zijn toegevoegd in de film. Dit betreft ‘nondiegetic’ materiaal. Het 

‘nondiegetic’ materiaal heeft ook invloed in hoe we naar de film kijken. In schema ziet dat er zo 

uit. 

Story  

Veronderstelde en 

geïntervenieerde 

gebeurtenissen. 

Expliciet gepresenteerde 

gebeurtenissen, alles wat je 

ziet en hoort in het frame. 

Toegevoegde materialen, zoals 

credits en muziek, die niet in de 

gepresenteerde wereld thuis horen. 

 Plot 

Afbeelding 4.1 het onderscheid tussen plot en story in schema (Bordwell & Thompson, 2004 p.71) 

5.5.1 Verhaallijnen 
In het vorige hoofdstuk is gebleken dat hacktivisme een politiek doel nastreeft. De zaken waar 

Anonymous zich voor inzet zijn te zien als beleidsproblemen, definities van beleidsproblemen 

hebben meestal een narratieve structuur; het zijn verhalen met een begin, een midden, en een 
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eind, en er is sprake van enige verandering of transformatie (Stone, 2002, p. 137). Volgens Stone 

zijn er twee soorten verhalen dominant, de ‘story of decline’ en het verhaal van ‘helplessness 

and control’.  

De ‘story of decline’ gaat ongeveer zo; 

‘In het begin was alles goed, maar ze zijn slecht geworden, er moest iets gedaan worden. Het 

verhaal eindigt meestal met een voorspelling van een crisis, als er niks aan gedaan wordt, gebeurd 

er een ramp’. Stone (2002, p. 138) 

Het ‘story of decline’ begint altijd met een opsomming van de feiten die onderbouwen dat een 

situatie slechter geworden is. Het verhaal wordt gedramatiseerd door de aanname die expliciet 

of impliciet gemaakt wordt dat de zaken slechter zijn geworden dan ze eens waren en dat deze 

verandering lijden met zich mee zal brengen. Er zijn verschillende variaties op deze ‘story of 

decline’, zo bestaat er ook het ‘stymied progress story’, dat gaat zo:  

‘In het begin waren de dingen verschrikkelijk, toen werd het beter, dankzij een bepaald iemand. 

Maar nu interfereert iets of iemand met onze held, zodat de dingen weer verschrikkelijk gaan’. 

Stone (2002, p. 139) 

Nog een andere variant is het change-is-only-an-illusion verhaal, deze gaat ongeveer zo: 

Je dacht altijd dat alles beter of slechter werd, maar je hebt het mis. Laat me je wat bewijs laten 

zien dat de dingen eigenlijk in de tegenovergestelde richting gebeuren. Het slechter of beter worden 

was een illusie. Stone (2002, p. 142) 

Het tweede dominante narratief is het verhaal van ‘helplessness and control’, deze gaat ongeveer 

zo:  

‘De situatie is slecht. We hebben altijd gedacht dat we de situatie niet konden beheren, iets wat we 

moesten accepteren, maar wat we niet konden beïnvloeden. Nu, echter, laat me je zien dat we de 

dingen kunnen beïnvloeden’ Stone (2002, p. 142) 

Verhalen over beheersing zijn altijd aansprekend omdat ze het fundamentele probleem van 

vrijheid aanspreken, in hoeverre beheersen we ons eigen leven? Verhalen die beweren dat er 

weinig controle is zijn bedreigend. Verhalen die ons van het rijk van het lot naar het rijk van 

beheersing verplaatsen bieden hoop en roepen daarmee steun op (Stone, 2002, p.143). Een 

variant op de verhalen van ‘helplessness and control’ zijn de verhalen van ‘conspiracy’. Het 

verhaal verplaatst ons van het domein van het lot naar het domein van hoop, maar het verhaal 

claimt dat al de hele tijd de controle in de handen is geweest van een select gezelschap welke het 
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voor hun eigen voordeel gebruikte en de controle verborgen hebben gehouden voor de rest. 

Verhalen van samenzwering onthullen altijd dat de schade met opzet veroorzaakt is of dat men 

van de problemen wist maar deze tolereerden. Hiermee veroorzaken deze verhalen morele 

veroordeling. Deze verhalen sluiten altijd af met een oproep om de macht af te pakken van de 

enkelen die voordeel verkrijgen te kosten van velen (Stone, 2002, p.144). 

Een andere variant van het controle verhaal is het ‘blame the victim’ verhaal. Dit gaat over het 

verloop van lot naar macht, maar het bepaalt de plaats van de macht naar de  mensen die aan het 

probleem lijden. Een versie hierop is dat de armen arm zijn, omdat zij ‘instant’ plezier zoeken in 

plaats van te investeren in hun eigen toekomst, of omdat ze kiezen te zo leven, liever dan dat ze 

werken. 

Wat alle verhalen over macht in gemeen hebben is de bewering dat er een keuzemogelijkheid 

bestaat, deze keuze kan aan de maatschappij als geheel zijn, aan bepaalde elites zijn of bij 

slachtoffers liggen. Het dramatische aspect in het verhaal is bewerkstelligd door de conversie 

van een feit van natuur naar een opzettelijke menselijke beslissing. Verhalen over macht bieden 

hoop, net zoals verhalen over achteruitgang angst en wanhoop bieden. De twee verhaaltypen 

zijn vaak samengevoegd, waar de ‘story of helplessness and control’ het toneel biedt voor het 

verhaal over macht. De story of decline is bedoeld om ons te waarschuwen voor lijden en 

motiveert ons om de macht over te nemen. 

Een narratief is een schakel van gebeurtenissen in een oorzaak gevolg relatie die zich afspelen in 

tijd en plaats (Bordwell, D. & Thompson 2004 p.69). Hierin zijn het ‘story’ en het ‘plot’ te 

onderscheiden. Stone stelt dat er twee soorten narratief dominant zijn bij de definitie van 

beleidsproblemen, de ‘story of decline’ en het verhaal van ‘helplessness and control’. 

5.6 Metaforen 
Binnen het narratief van de videoboodschap worden metaforen strategisch ingezet om 

betekenis bij de kijker te creëren. Daarom wordt in deze paragraaf de theorie ten aanzien van 

metaforen behandelt. 

Een metafoor is een geïmpliceerde vergelijking, het gaat om een woord dat iets denoteert om 

iets anders te beschrijven (Stone 2002, p.148). Metaforen zijn belangrijke hulpmiddelen voor 

strategische representatie in beleidsanalyse, bijvoorbeeld omdat ze aan de oppervlakte een 

vergelijking maken tussen een ding en iets anders, maar op een subtieler niveau impliceert een 

metafoor een narratief verhaal en een voorschrift om te handelen. Lakoff & Johnson definiëren 

de metafoor als volgt;  
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‘The essence of metaphor is under-standing and experiencing one kind of thing in terms of another’. 

(Lakoff en Johnsonn , 2003, p. 5) 

Lakoff & Johnson schrijven ze dat de metafoor doorgedrongen is in het dagelijkse leven, niet 

alleen in taal, maar ook in gedachten en actie. Ons gewone conceptuele systeem, in termen 

waarin we denken en handelen, is fundamenteel van metaforische aard (Lakoff & Johnson 2003. 

p. 4). Het is zo normaal om een metafoor te gebruiken, dat we dit vaak niet eens doorhebben 

(Chandler, 2007, p. 126). Een voorbeeld van een metaforisch concept kan getoond worden door 

het concept ‘discussie’ met de conceptuele metafoor ‘discussie is oorlog’. Als we discussiëren 

praten we in termen van oorlog, bijvoorbeeld: haar oordeel was vernietigend (Lakoff & Johnson, 

2003, p. 12). 

De concepten die onze gedachten beheersen zijn niet enkel een kwestie van intellect, maar ze 

beheersen ons alledaags functioneren. Onze concepten structureren wat we percipiëren en hoe 

we in relatie staan met andere zaken en mensen. Onze concepten spelen een centrale rol in het 

definiëren van onze realiteit. Lakoff en Johnson stellen dat als de suggestie klopt dat ons 

conceptuele systeem grotendeels metaforisch is, dat onze ervaringen en handelingen in het 

alledaagse leven een kwestie van metaforen zijn. 

Metaforische systematiek 

De systematiek van een  metafoor stelt ons in staat om een aspect van een concept te begrijpen 

in termen van een ander concept. Het zal andere aspecten van dat concept verbergen. Door ons 

te laten focussen op een enkel aspect van een concept kan een metaforisch concept er voor 

zorgen dat we andere aspecten van het concept niet zien, welke inconsistent zijn met die 

metafoor. (Lakoff & Johnson 2003, p. 4).  

Structurele metaforen 

Er is sprake van een structurele metafoor in gevallen waar een concept metaforisch 

gestructureerd is in termen van een ander concept. Hierdoor kan er door een concept te 

gebruiken wat sterk gestructureerd is om een ander te structureren. Een voorbeeld hiervan is de 

gemeenschap metafoor voor een organisatie, waarmee je een organisatie structureert naar een 

gemeenschap. 

Orientatiemetaforen 

Oriëntatie metaforen organiseren een heel system van concepten in relatie tot andere 

concepten. Deze metaforen geven een ruimtelijke oriëntatie aan een concept. Zo wordt in onze 

taal en in de Engelse taal, boven als goed beschouwd en onder als slecht. Geluk is ook boven, 

terwijl ongelukkig beneden is. Dit geldt ook voor gezondheid, waar gezond boven is en onder 

voor ongezond staat. De oriëntatiemetafoor is ook van toepassing op de menselijke geest, 
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bewust is boven en onbewust is onder, dit is ook van toepassing op rationaliteit (boven) en 

emotioneel (onder). Ten slot heeft de metafoor ook betrekking op macht (boven) en 

onderdrukking (onder).  

Ontologische metaforen 

Als we onze ervaringen begrijpen in termen van objecten en substanties stelt ons dat in staat om 

een gedeelte van die ervaring te selecteren en die te behandelen als een afzonderlijke, uniforme 

entiteit of substantie. Als we onze ervaringen kunnen identificeren als entiteiten, kunnen we er 

aan refereren, categoriseren of kwantificeren en hierdoor kunnen we er over praten en 

discussiëren. Ook als zaken niet duidelijk afgebakend zijn zullen we ze toch als zodanig 

categoriseren, dit komt volgens Lakoff en Johnson omdat mensen de behoefte  kunstmatige 

grenzen aan verschijnselen op te werpen, om zodoende een fenomeen afzonderlijk te maken. 

Hierdoor kunnen we emoties en gebeurtenissen als entiteiten of substanties laten zien. Bij 

personificaties worden er menselijke eigenschappen aan een niet menselijk fysiek object of een 

abstract concept worden toegekend.   

De ontologische metafoor structureert dus van een abstract concept naar een aparte eenheid 

zodat we ernaar kunnen refereren en het kunnen kwantificeren. 

Containermetaforen vormen een derde soort van ontologische metafoor en hebben betrekking 

op grensoppervlaktes en op onze binnen en buiten-oriëntatie, een voorbeeld hiervan is naar de 

universiteit gaan, terwijl er binnen deze universiteit weer verschillende departementen zijn.  

Een metafoor stelt ons in staat om iets te begrijpen in termen van iets anders. Er zijn volgens 

Lakoff en Johnson drie verschillende metaforen, structurele, oriëntatie en ontologische 

metaforen.   
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5.7 Analytisch kader voor de semiotische analyse 
In deze paragraaf presenteer  het analyse-instrument voor de semiotische analyse, het tweede 

onderzoeksinstrument is de topiclist voor de interviews met de respondenten, deze is te vinden 

in het methoden hoofdstuk bij de literatuurstudie. 

Het eerste gedeelte van de semiotische analyse richt zich op het narratief van het filmpje, vanuit 

de definitie van narratief van Bordwell & Thompson (2004 p. 69) zal er geanalyseerd worden 

welke elementen in het filmpje causaliteit veroorzaken en in welke tijd en plaats de 

gebeurtenissen zich afspelen. Daarna zal er onderscheid gemaakt worden tussen de expliciete 

gebeurtenissen en de impliciete gebeurtenissen om zodoende een onderscheid te kunnen maken 

tussen het plot en de story. Daarna zal er gekeken worden welk van de verhalen van Stone 

(2002) geïdentificeerd kunnen worden in het filmpje. Het eerste waar naar gekeken wordt is hoe 

het filmpje begint, the ‘story of decline’ begint met een opsomming van feiten welke 

onderbouwen dat de situatie slechter is geworden. The ‘story of helplessness and control’ begint 

ook met een slechte situatie maar legt de nadruk op de beheerbaarheid van die situatie. Daarna 

wordt er gekeken naar de transformatie, die te goede of ten kwade, plaatsvindt in het filmpje. 

Daarnaast wordt er gekeken naar de transformatie in het filmpje op het gebied van macht en 

machteloosheid. De afsluiting van het filmpje is ook bepalend voor het type verhaal dat er 

gepresenteerd wordt. In het ‘story of decline’ wordt er afgesloten met een duidelijke 

waarschuwing, terwijl er in the ‘story of helplessness and control’ opgeroepen wordt om de 

macht te grijpen. Ten slotte moet er gekeken worden naar de keuzemogelijkheid van de actoren 

in het filmpje, ligt die bij de maatschappij, de elite, of bij de slachtoffers. Het te analyseren filmpje 

maakt gebruik van snelle beelden, daarom zal de structuur die de verhaallijnen die Stone biedt 

worden gebruikt om een indeling van het filmpje mogelijk te maken. Daarna zal ik kijken hoe het 

gebruik van metaforen plaatsvindt in de videoboodschap. 

Het grootste gedeelte van de semiotische analyse zal plaats vinden aan de hand van twee van de 

drie metafuncties van Kress & van Leeuwen, de representationele en de interpersoonlijke 

metafunctie. Als aanvulling hierop zal ik gebruik maken van de filmische middelen van Bordwell 

& Thompson, sound en editing. 

De representationele metafunctie zal antwoord geven op de vraag; waar gaat de afbeelding 

over? Wie of wat zijn de RP’s, wat betekenen zij en wat is hun relatie met elkaar? Hierbij moet er 

gekeken worden of de afbeelding kijklijnen bevat welke actie impliceren. Via de vectoren en RP’s 

spelen er processen zich af en de vraag is wat deze processen betekenen 

Interpersoonlijke metafunctie, de belangrijkste vraag bij de persoonlijke metafunctie is; hoe 

betrekt de afbeelding de kijker? Het gaat hierbij om de interactie tussen de producent van de 
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afbeelding, de RP’s en de kijker. De tweede vraag is hoe de blik van de RP’s is in relatie tot de 

kijker. De derde vraag heeft betrekking op de sociale afstand en intimiteit, wat is de afstand van 

de RP tot de kijker. De laatste vraag met betrekking op betrokkenheid komt voort uit het 

perspectief van de RP tot de kijker, welk perspectief heeft de RP in relatie tot de kijker. 

Van de compositionele metafunctie metafunctie ga ik geen gebruik maken omdat de beelden 

elkaar te snel afwisselen in de videoboodschap, hierdoor zal het voor mij maar ook voor de 

respondenten niet mogelijk zijn om per beeld aan te kunnen geven welke elementen de meeste 

informatiewaarde bevatten en hoe de elementen in een enkel beeld geplaatst zijn om deze 

informatiewaarde te bereiken. Het zal ook zeer lastig zijn, zeker voor de respondenten, om aan 

te geven welke elementen er meer uitspringen dan de andere en wat dit betekent. Aanvullend op 

de metafuncties wil ik in mijn analyse gebruik maken van de filmische middelen sound en 

editing. 

Onderzoeksinstrument in schema 
 

Narratief Bordwell & Thompson (2004)  

- Welke elementen veroorzaken causaliteit? 

- In welke tijd en plaats spelen de gebeurtenissen zich af? 

Verhaallijnen (Stone, 2002) 

- Welke transformatie vindt er plaats in het verhaal? 

- Welke rol spelen macht en beheersing in het filmpje en bij wie ligt deze macht? 

- Hoe sluit het verhaal af en waarom? 

Metaforen 

- Welke concepten worden er gebruikt om andere concepten uit te leggen? 

 

Metafuncties (Kress & van Leeuwen). Deze vragen zijn afkomstig van Harrison (2003, p. 

52 – p.56) 

Representatieve metafunctie 

- Waar gaat de afbeelding over? 

- Wie zijn de RP’s in de afbeelding? 

- Kijken de menselijke RP’s naar elkaar, zodoende vectoren  creërend? Zo ja, wat vertelt 
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me dat over de geschiedenis van deze mensen? 

- Als er geen vectoren zijn, wat probeert het beeld mij te vertellen in termen van sociale 

en culturele concepten? 

- Is er sprake van een complexe afbeelding met meedere processen erin? 

Interpersoonlijke metafunctie 

- Bevat het beeld menselijke RP’s, zo ja is er sprake van eis of van aanbod? 

- Als er sprake is van eis, welke invloed heeft dat op mij? 

- Als er sprake is van aanbod, waarom heeft de producent van het beeld ervoor gekozen 

om de RP tot object van studie te maken? 

- Hoe dicht voel ik me bij de RP’s in het beeld, voelen ze aan als vreemden of als vrienden? 

- Wat kan ik vertellen over de gebruikte perspectieven in het beeld, welke horizontale en 

verticale hoeken worden er gebruikt? 

- Hoe beïnvloed de horizontale hoek mijn gevoel van betrokkenheid met de RP’s? 

- Hoe draagt het gebruik van verticale hoeken bij aan mijn kennis van macht tussen mij 

en de RP’s en tussen de RP’s? 

 

Filmische  middelen (Bordwell & Thompson, 2004) 

Editing 

- Hoe verloopt de coördinatie van shot a naar shot b? 

- Hoe wordt de lengte van de shots gebruikt om een bepaald moment te accenturen? 

- Hoe wordt de lengte van de shots gebruikt om een plotselinge onderbreking te 

bewerkstelligen? 

- Hoe wordt beweging gebruikt om verschillende elementen van het narratief in een 

ruimtelijke dimensie aan elkaar te koppelen? 

 

Sound 

- Welke geluiden horen in de wereld van het verhaal en welke zijn er aan toegevoegd? 

- Hoe worden ritmes gebruikt om rust en spanning te creëren? 

- En welke mate zijn de geluiden waarheidsgetrouw en welk effect heeft dit op de kijker? 
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5.8 Resumé 
In dit hoofdstuk stond de beantwoording van deelvraag drie centraal, wat zegt de 

wetenschappelijke literatuur over semiotiek en betekenisgeving? Semiotiek is de leer van de 

tekens (Chandler, 2002, p. 2). Het model van het teken van de Saussure maakt inzichtelijk hoe 

een teken betekenis creëert. Deze betekenissen hebben altijd een relatie met andere tekens en 

betekenissen in systeem. De sociale semiotiek bestudeert beelden en betekenisgeving, sociale 

semiotici menen dat betekenis gecreëerd wordt in wisselwerking tussen de producent en de 

kijker van een afbeelding. De interpretatie van de ontvanger is afhankelijk van de sociale en 

culturele context. De sociale semiotiek is een interpretatieve benadering. Kress en van Leeuwen 

bieden met hun theorie over de drie metafuncties een analysekader dat stelt dat een beeld drie 

gelijktijdig drie functies vervult om betekenis te creëren. Deze theorie heeft betrekking op 

stilstaand beeld. Op het gebied van bewegende beelden en betekenisgeving stellen Bordwell & 

Thompson dat beïnvloeding van de kijker door middel van filmische middelen plaatsvindt. Een 

verhaal is ook een middel om betekenis te geven. Een narratief is een schakel van 

gebeurtenissen in een oorzaak gevolg relatie die zich afspelen in tijd en plaats (Bordwell, D. & 

Thompson 2004 p.69). Hierbinnen zijn het story en het plot te onderscheiden. Stone stelt dat er 

twee soorten narratief dominant zijn bij de definitie van beleidsproblemen, de ‘story of decline’ 

en het verhaal van ‘helplessness and control’. Binnen deze verhalen spelen metaforen ook een 

rol in de betekenisgeving. Een metafoor stelt ons in staat om iets te begrijpen in termen van iets 

anders. Er zijn volgens Lakoff en Johnson (2003) drie verschillende metaforen, structurele, 

oriëntatie en ontologische metaforen. Het analytisch kader dat in dit hoofdstuk gepresenteerd is 

gebruikt voor mijn semiotische analyse waarvan de resultaten in het volgende hoofdstuk 

gepresenteerd worden. 
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Hoofdstuk 6 Semiotische analyse 

In dit hoofdstuk staat de beantwoording van onderzoeksvraag vier centraal. Welke visuele 

tekens spelen een rol in de videoboodschap van Anonymous? Deze vraag zal beantwoord 

worden met behulp van een semiotische analyse, de resultaten van de analyse worden in dit 

hoofdstuk gepresenteerd. Voor de analyse zal ik eerst kijken naar het narratief van het filmpje. 

Deze analyse wordt door mij gemaakt en het gaat hierbij om mijn eigen interpretatie. Voor de 

analyse wordt er gebruik gemaakt van de in het vorige hoofdstuk ontwikkelde analyse 

instrument. In de eerste paragraaf zal ik de videoboodschap beschrijven. Daarna wordt er in 

tweede paragraaf de verhaallijn van het filmpje geanalyseerd en in derde paragraaf wordt er 

geanalyseerd op het gebruik van metaforen. Vervolgens wordt er in de vierde paragraaf 

geanalyseerd op basis twee van de drie metafuncties van Kress & van Leeuwen, de 

representationele en interpersoonlijke metafunctie.  In het volgende paragraaf zullen vervolgens 

de filmische middelen ‘sound’ en ‘editting’ van Boardwel & Thompson toegepast worden. Het 

hoofdstuk sluit af met een resumé waarin de analyse concluderend zal worden samengevat en 

daarmee wordt deelvraag vier, welke tekens spelen een rol in de videoboodschap van 

Anonymous,  beantwoordt. 

6.1 De videoboodschap 
In deze paragraaf volgt een beschrijving van de videoboodschap, in dit gedeelte van de analyse 

beschrijf ik zo objectief mogelijk de videoboodschap. Het transcript van de voiceover met de 

daar bijbehorende screenshots is te vinden in de bijlagen. 

Het eerste wat er in de videoboodschap te zien is, is het logo van Anonymous. De voice over 

geeft aan dat het om een waarschuwing gaat voor alle leiders van de wereld. De stem geeft aan 

dat er een wereldwijde burgerlijke ongehoorzaamheid plaatsvindt en legt uit waarom dit zo is.  

Ondertussen worden er beelden getoond van politieke leiders. De voice-over vertelt dat sinds 

het bestaan van de mensheid, mensen in angst geleefd hebben als gevolg van oorlog, veroorzaakt 

door onwetendheid. Eeuwen lang worden kennis, ethiek en technologie geconditioneerd door de 

elite. Nu zijn we beland in de eenentwintigste eeuw en na twee wereldoorlogen en de 

mogelijkheid van wereldwijd nucleair conflict lijkt het erop dat er niets veranderd is.  
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Afbeelding 6.1 screenshots uit het eerste gedeelte van de videoboodschap 

Na de beelden van oorlog volgen er beelden van commercie en macht. De voiceover vertelt dat 

door middel van manipulatie overheden en organisaties denken dat onze rationele ontwikkeling 

vertraagd is. De elite houdt de structuren in stand om de rijkeren rijker en machtiger te laten 

worden. Verder vertelt de stem dat de elite probeert om ons te opdrukken met behulp van 

economische stoten. Daarna volgen beelden van technologische vooruitgang en de stem vertelt 

dat enkel met behulp van cultuur en vrijheid het volk de mogelijkheden ontdekt heeft van de 

middelen die ons gegeven zijn met de intentie tot consumptie. Daarom hebben wij onze eigen 

methoden en middelen ontworpen voor overtuiging en actie die ons effectiever maken.  

 

Afbeelding 6.2 screenshots uit het tweede gedeelte van de videoboodschap 

Daarna zijn er beelden te zien van opstand en demonstraties. De voiceover vertelt dat de 

revolutie zich verspreidt,  maar dat de machthebbers  schaamteloos proberen om onze vrijheid 

van meningsuiting te ondermijnen. Informatie heeft uiteindelijk een kritieke massa weten te 

bereiken, (kritiek als in een nucleaire reactor die op exploderen staat), welke explodeert in de 

samensmeltende schreeuw van stemmen van hen wiens behoeften en wensen niet vervuld 

kunnen worden.  

  

Afbeelding 6.3 screenshots uit het laatste gedeelte van de videoboodschap. 

Nu, fysiek en digital verbonden vormen wij een groot collectief bewustzijn. Hierbij wordt een 

schematische afbeelding van het internet en het menselijk brein weergegeven. De zakelijke 

media kan proberen om dit stil te houden maar wij zijn niet langer voor de gek te houden. Het 

proces gaat niet te stoppen door. Het maakt niet uit welke maatregelen er worden genomen 

tegen ons, want hoe meer geweld en censuur er wordt toegepast, hoe meer zij hun zwakte 

onthullen. Nu flitsen er snel beelden van verschillende invloedrijke personen uit hedendaagse 



 
64 

 

tijd en geschiedenis voorbij. Vanaf elke plek op de aarde zijn er altijd mensen geweest die bereid 

zijn om in te gaan tegen de schijndemocratie. Na millennia van lijden staat het menselijke ras 

eindelijk op en niets zal meer hetzelfde zijn. Hierbij toon de video beelden van wereldwijde 

opstand. Het spel komt ten einde maar dit is niet waar het ophoud, dit is juist waar het begint. 

We zullen de straten bezetten, verandering vindt plaats. Het volk zou nooit bang moeten zijn 

voor de regering, de regering zou bang moeten zijn voor het volk. Wij zijn het volk. Wij zijn het 

enige systeem. Wij zijn Anonymous. Wij zijn een legioen. Wij vergeven niet. Wij vergeten niet, 

verwacht ons.  

6.2 Narratief en verhaallijn 
In deze paragraaf beschrijf ik het narratief van de videoboodschap. Het narratief wordt gevormd 

door de elementen tijd, plaats en causaliteit (Bordwell & Thompson, 2004). Aan de hand van 

Stone (2002) kijk ik naar de structuur van het narratief.  

De plaats waar het verhaal zich afspeelt is wereldwijd op plaatsen waar het slecht gaat door 

oorlog of onderdrukking. Het element tijd in de videoboodschap strekt zich uit van het begin van 

de mensheid tot vandaag de dag. De voiceover vertelt eerst voor wie de videoboodschap is,  alle 

leiders van de wereld. Mensen lijden door toedoen van oorlog en dit is de schuld van de politieke 

leiders, ondertussen zijn we in de eenentwintigste eeuw en er is niets veranderd. Vandaag de 

dag worden mensen onderdrukt  door de commercie en overheden door middel van 

manipulatie. Maar er wordt wat tegen de onderdrukking gedaan, namelijk door middel van 

vrijheid en cultuur zijn de mogelijkheden ontdekt om tegen de onderdrukking in te gaan. Door 

de fysieke verbondenheid is de zal er in worden gegaan tegen de heersende machten en de 

revolutie zal zich verspreiden. Er wordt opgeroepen om bij Anonymous aan te sluiten. De 

causaliteit is niet altijd even duidelijk. Soms worden er grote stappen gemaakt in het verhaal 

door de voice over. De beelden dragen wel bij aan de causaliteit, en door de combinatie van stem 

en beeld is de causaliteit wel duidelijk.  

Stone (2002) stelt dat het er in de definitie van problemen twee verhaallijnen dominant zijn, de 

‘story of decline’ en de ‘story of helplessness and control’. Om deze van elkaar te onderscheiden 

moet er eerst naar het begin van de videoboodschap gekeken worden. Het verhaal begint met 

een opsomming van 'feiten' om te laten zien hoe slecht de situatie is.  

Daarna kan er gekeken worden welke transformatie er plaats vindt. Het verhaal verplaatst zich 

van een uitzichtloze onderdrukking naar een revolutie tegen deze onderdrukking. Deze 

transformatie brengt ook met zich mee dat de plaats van de macht verandert. Deze gaat van de 

politieke leiders naar het volk.  Het verhaal verandert van 'helplessness' naar 'control'. 
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Het verhaal vertelt dat de onderdrukking altijd al was en dat hier niets tegen te doen was. Dat dit 

met opzet is gebeurd, zodat de rijken rijker konden worden, dit wordt sterk moreel veroordeelt. 

De videoboodschap laat zien dat er iets tegen te doen is. Er wordt opgeroepen om de macht te 

pakken. Hiermee is het verhaal dat vertelt word een 'story of conspiracy'. 

De structuur van het verhaal speelt een belangrijke rol in de videoboodschap. De ‘story of 

conspiracy’ veroorzaak morele verwerping van de politieke leiders die in de videoboodschap 

getoond worden en het maant aan tot actie tegen die politieke leiders. 

6.3 Metaforen 
In deze paragraaf wordt de videoboodschap geanalyseerd op het gebruik van metaforen bij de 

creatie van betekenis. De belangrijkste vraag bij het analyseren op het gebruik van metaforen is 

welke concepten er gebruikt worden om andere concepten, of onderdelen, daarvan, uit te 

leggen.  

De eerste metafoor in de videoboodschap is die van een donkere en bloederige weg die de 

mensheid heeft afgelegd. De weg wordt gebruikt als structurele metafoor om de geschiedenis 

van de mensheid als een reis te structureren. Vervolgens wordt er gesteld dat kennis en ethiek 

altijd geconditioneerd zijn door de elite en hun oorlogen. Hier wordt oorlog als structurele 

metafoor gebruikt om het hele proces van onderdrukking te structureren. Het geeft aan dat het 

om een machtstrijd gaat tussen meerdere partijen wat gepaard gaat met geweld. De elite wordt 

gebruikt als ontologische metafoor, het is een concept dat gepersonifieerd wordt. De voice-over 

vertelt daarna over het vertragen van rationele ontwikkeling. Deze ontologische metafoor maakt 

van rationele ontwikkeling een aparte eenheid welke sneller of minder snel kan gaan. Daarna 

vertelt de voiceover dat de elite vergeten is dat de menselijk geest weigert om mee te gaan. De 

menselijke geest wordt hierin gezien als een entiteit die wel of niet dingen kan doen en wordt 

hiermee gepersonifieerd. Later vertelt de stem; 'Finally, information has reached critical mass'. 

Kritieke massa is de staat die nodig is om een nucleaire reactie teweeg te brengen. In deze 

ontologische metafoor wordt van informatie een afzonderlijke eenheid gemaakt, hierdoor wordt 

het niet alleen gekwantificeerd maar kunnen er ook andere eigenschappen aan toegekend 

worden. In dit geval is informatie tot een staat gekwantificeerd waarin het kan exploderen. Deze 

metafoor geeft op krachtige wijze aan hoe 'groot' en toegankelijk informatie geworden is. De 

volgende gebruikte metafoor die gebruikt wordt in de videoboodschap is die van het collectieve 

bewustzijn. Hierbij wordt een beeld getoond van wat een schematische weergave van het 

internet is en een menselijk brein. Het collectieve bewustzijn wordt als metafoor voor een 

netwerk gebruikt. In deze structurele metafoor wordt het internet gestructureerd naar het 

menselijk bewustzijn. Hiermee kunnen de eigenschappen van het menselijke bewustzijn worden 
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toegeschreven aan het internet. Dit wordt in deze videoboodschap gedaan om aan het 

verbonden zijn via het internet organische en ethische eigenschappen toe te kennen en het 

draagt bij aan het 'wij' gevoel. Andere, mogelijke negatieve, eigenschappen van het internet 

blijven hiermee verborgen. De volgende metafoor is die van 'territorial game'. Dit refereert naar 

het bestuur van de politiek, welke gestructureerd wordt naar territoriaal met daaronder een 

laag van spel. In de laatste zin zeg de voiceover; 'We are the people, we are the only system'. Het 

systeem is hierin de inrichting van de maatschappij, in deze structurele metafoor, wordt aan de 

hand van het concept systeem de maatschappij gestructureerd, het effect in de video is dat 

Anonymous de macht in de maatschappij terugbrengt naar het volk.  

In de videoboodschap worden de metaforen gebruikt om de afzender en onderdrukte mensen, 

meer menselijk te maken. De sterkste metafoor is die van het 'collective consiousness'. Waarmee 

aan de verbondenheid via het internet menselijke en ethische kwaliteiten worden toegekend, 

hier is echter geen sprake van een ontologische metafoor, de kwaliteiten worden toegekend 

door het net te structureren naar het concept van een bewustzijn. De metafoor wordt strategisch 

gebruikt door de nadruk te leggen op de positieve eigenschappen, hierin is de metaforische 

systematiek duidelijk herkenbaar. De metaforen die gebruikt worden hebben te maken met 

macht en oorlog. 

6.4 Metafuncties 
In deze paragraaf wordt de videoboodschap geanalyseerd op basis van de representatieve en 

interpersoonlijke metafunctie. 

6.4.1 Representatieve metafunctie 
In het eerste gedeelte van de videoboodschap worden beelden getoond van de leiders van de 

wereld (RP). Er worden beelden getoond van oorlog (RP), van Nazi Duitsland, de aanslag op de 

Twin Towers (RP) en van een ontploffing van een atoombom (RP). Dit zijn allen iconische tekens 

vanwege hun fotorealistische overeenkomst met de werkelijkheid. De beelden in het filmpje zijn 

niet door de makers van het filmpje verzonnen, maar er is gebruik gemaakt van bestaande 

beelden uit het verleden. De betekenis van deze tekens (RP’s) wordt gecreëerd door in 

wisselwerking met de connotatie en denotatie van de tekens. Het filmpje is conceptueel want in 

het filmpje zijn geen vectoren te zien, het beeld wordt gevormd door de representatie van het 

concept. Hierbij speelt het classificerende proces een belangrijke rol, een groep vechtende 

soldaten representeert oorlog en de afbeelding met verschillende wereldleiders representeert 

het concept wereldleiders. De Twin Towers waar het vliegtuig zich in stort, representeert het 

concept 9-11. Beelden van marcherende soldaten met vlaggen met hakenkruisen en het beeld 

van Adolf Hitler representeert Nazi Duitsland. In het symbolische proces is te zien dat de 
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ontploffing van de atoombom het concept van kernwapens representeert. Deze RP’s zijn onder 

te brengen in een semantisch veld van conflict. Er zijn beelden van strijdende militairen, Nazi 

Duitsland, de leiders die verantwoordelijke gehouden worden voor de getoonde gewapende 

conflicten, maar ook de terroristische aanslag op het World Trade Center in New York, en de 

ontploffing van een atoombom. Deze tekens kunnen dezelfde connotatie met zich meebrengen. 

Het gaat hier om angst, onderdrukking, ellende, geweld, gevaar. Het beeld van Adolf Hitler in het 

bijzonder kan ook haat, nationalisme, fascisme en dictatuur connoteren.  

Het tweede gedeelte van de videoboodschap laat beelden zien van de tv commercials (RP) 

representeert het concept van commercie. Dit komt tot stand in een classificerend proces en 

heeft de denotatie handel, maar brengt de connotatie van winstbejag en manipulatie met zich 

mee maar het kan positiever worden gewaardeerd als welvaart en rijkdom. Vervolgens is er een 

shot te zien met een vrouw (RP). Dit shot  bevat een narratieve structuur omdat de blik van de  

RP buiten het shot richt. De vrouw beweegt nonchalant op een manier die de indruk wekt dat ze 

plezier heeft en dat het goed met haar gaat. Haar mond beweegt alsof ze lacht en ze draagt een 

mooie jurk. Het dragen van een ogenschijnlijk dure jurk en het op hebben van een zonnebril 

geeft aan dat het om een welgesteld persoon gaat, de narratieve structuur komt tot stand door 

actie, namelijk haar bewegingen. Hiermee wordt het concept elite gerepresenteerd wat tevens 

bekrachtigd wordt door de voice over. De denotatie die het concept elite met zich meebrengt, is 

die van een kleine groep voorname mensen. 

Daarna zijn er beelden te zien uit een nieuwsuitzending waarin slecht nieuws over de economie 

verteld wordt. Nieuwsbeelden (RP) tonen eerst Ben Bernanke, de voorzitter van de Federal 

Reserve en daarna slecht economisch nieuws uit Europa. De voice over vertelt bij deze beelden 

over economische achteruitgang. De verschillende RP’s in dit gedeelte van videoboodschap 

putten uit een semantisch veld van kapitalisme. De beelden werken bevestigend voor aannames 

die vanuit een linkse politieke oriëntatie gemaakt kunnen worden. Hierbij kan gedacht worden 

aan een groot verschil tussen de armen en de rijken van de samenleving, manipulatie van 

consumenten door grote bedrijven, de voice over verteld dat het verschil tussen oud en rijk in 

stand wordt gehouden door de machtigen in de samenleving. 

De beelden van demonstrerende mensen (RP) komen vaker naar voren gedurende de 

videoboodschap. Deze beelden bevatten zowel een narratieve als een conceptuele structuur. 

Doordat niet het individu in de beelden, maar de massa van demonstrerende mensen als RP 

wordt gezien kan gesteld worden dat deze mensen ook ergens naar kijken. Het is niet mogelijk 

om te zien waar ze heen kijken, maar het is wel te veronderstellen dat ze ergens heen kijken, 

omdat ze ergens voor demonstreren. De mensen staan daar uit onvrede voor een bepaald iets. 
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Daarnaast bevatten deze beelden een conceptuele structuur, want de RP is voornamelijk 

belangrijk voor de betekenis ervan en niet zozeer waarom ze daar staan. De connotatie van 

protest kan vrij divers zijn. Het uitdrukken van je mening, collectiviteit en dapperheid, maar kan 

ook negatieve connotaties met zich meebrengen, zoals ageren, provoceren en baldadigheid. Deze 

beelden bevatten een element van strijd. 

Hierna wordt een stilstaand beeld van een muis (RP) en van een stenen stuk gereedschap (RP) 

getoond. Het stenen gereedschap toont een primitieve vorm van technologie, maar de muis 

toont het bedieningsgereedschap van een computer. De beelden hebben een sterke gelijkenis 

door de kleur en de vorm. Door de wisselwerking tussen de RP’s roept een beeld op van 

technologische vooruitgang. Dit wordt bevestigd in het volgende shot dat het opstijgen van het 

eerste vliegtuig toont. Dit annoteert gevoelens van de mogelijkheden van mensen, vooruitgang 

en ook van evolutie. De RP’s uit dit gedeelte putten uit een semantisch veld van technologische 

vooruitgang.  

Het volgende gedeelte van de videoboodschap begint met een shot waarin het net en het brein te 

zien. De voice over verteld over het digitaal en fysiek verbonden zijn terwijl er in het beeld twee 

RP’s in beeld zijn die heel erg sterk op elkaar lijken. Beiden zijn in feite een schematische 

weergave van de structuur van het internet onder de linker RP staat net en onder rechter RP 

staat brain. Het linker schema met het woord brain vormt één RP en het rechter schema met 

woord net vormt het tweede RP in de afbeelding. Deze beelden zijn symbolen omdat ze 

losstaand geen directe connectie hebben met het concept dat ze representeren. De woorden 

eronder fungeren ter verduidelijking omdat een conventie om het beeld te begrijpen ontbreekt. 

De beelden denoteren het menselijke brein enerzijds en het internet anderzijds, het totale beeld 

suggereert de digitale en fysieke verbondenheid 

De beelden die vervolgens te zien zijn spelen een belangrijke rol in het narratief. Er is een 

aaneenschakeling te zien van beelden van de Arabische Lente (RP). Het beeld wordt gesplitst in 

vier frames welke gelijktijdig beelden laten zien van laten waar revolutie plaatsvindt. Deze 

beelden suggereren dat er verandering mogelijk is. De beelden denoteren revolutie. De 

voiceover vertelt dat er altijd mensen zijn geweest die  bereid zijn om weerstand te bieden tegen 

de overheid. In zeer hoog tempo komen portretfoto’s van deze mensen voorbij, het is moeilijk 

om in één oogopslag te zien wie deze personen allemaal zijn, in dit shot speelt een classificerend 

proces wat al deze portretten bundelt tot mensen die bereid zijn om weerstand te bieden tegen 

de overheid. Het bevat beelden van Albert Einstein, Marten Luther King, John Lennon en in het 

laatste portret dat getoond is Julian Asange te zien. Vervolgens laat het filmpje nog meer beelden 

zijn van opstand, geweld en een afbeelding van Mubarak als een symbool van een wereldleider 
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die verantwoordelijk is voor ellende, dit beeld vervult een symbolische functie omdat het hij 

symbool staat voor de verslagen tiran. Het één na laatste beeld van de video toont een grafisch 

beeld met een conceptuele structuur. Hierin speelt een analytisch proces waarin de woorden 

onderdeel zijn van het geheel, de zin; ‘2012 resistance is here, join us’. 

De tussen conclusie van de analyse op basis van de representatieve metafunctie is dat gebruikte 

beelden de ‘story of helplessness and control’ goed ondersteunen. Voorafgaand aan de ‘feiten’ 

worden beelden getoond van politieke leiders en deze worden gevolgd door beelden van oorlog 

en onderdrukking, hiermee wordt een causaal verband gesuggereerd in de videoboodschap.  De 

beelden van commercie en elite ondersteunen het verhaal door te suggereren dat de elite via 

commercie het volk onderdrukt. De verschuiving van hulpeloosheid naar macht vindt plaats aan 

de hand van beelden van technologie naar een collectief bewustzijn op het internet. De roep tot 

opstand wordt ondersteund door beelden van opstand te tonen, om te laten zien dat dit mogelijk 

is.  

6.4.2 Interpersoonlijke metafunctie 
De interpersoonlijke metafunctie gaat over de acties tussen de verschillende RP’s die betrokken 

zijn bij de productie en weergave van een beeld en beantwoordt de vraag “Hoe wordt de kijker 

bij de afbeelding betrokken?” (Harrison, 2003, p. 52-53).  

In de eerste veertien seconde van de videoboodschap is er geen menselijke RP in beeld. In deze 

begin seconden is er sprake van een horizontale kijkhoek, welke een gevoel van 

gelijkwaardigheid tot gevolg heeft, hierdoor wordt er geen betrokkenheid maar ook geen 

afstand gecreëerd en blijft de betrokkenheid tot de kijker neutraal.  

Vervolgens zijn er vele menselijke RP's in beeld. Het beeld is opgedeeld in twee frames, met 

bovenin een groepsfoto van politieke leiders en onderin, kleine portretfoto's van deze leiders. 

Het beeld onderin staat stil terwijl op de foto in het bovenste frame ingezoomd wordt. Eerst zijn 

de RP's met hun volledige lichaamslengte in beeld en dit wordt ingezoomd totdat de RP's met 

gezicht en schouder in beeld zijn. Door deze zoomende beweging van de camera wordt de kijker 

naar dit beeld getrokken en valt het onderste gedeelte van het beeld buiten de aandachts zone. 

Voor het bovenste beeld maakt men gebruik van een frontale hoek. De RP's lachen, zijn 

herkenbaar en kijken recht in de camera hetgeen ‘visual demand’ creëert. Door de zoom wordt 

hier betrokkenheid van de kijker bij de RP's gecreëerd. Daarna is in een kort beeld een bord met 

logo's van bekende merken met daarin geschreven 'organised crime' zichtbaar. Vanuit een 

frontale hoek wordt er uitgezoomd totdat het hele bord in beeld is. Dit veroorzaakt een afstand 

tussen de kijker en de RP.  
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Daarna is te zien dat het beeld weer wordt opgedeeld in frames met onduidelijke beelden van 

opstand. Door de rommelige compositie van de beelden is er geen sprake van een uitgesproken 

kijkhoek. Hoewel er menselijke RP's aanwezig zijn is dit lastig te zien. Het is ook onduidelijk of er 

sprake is van eis of aanbod van die RP's, hierdoor ontstaat er geen gevoel van betrokkenheid bij 

de beelden. 

Daarna volgen er vijfentwintig seconden van elkaar snel afwisselende oorlogsbeelden. Het 

langste shot houdt zes seconden aan, hier zien we menselijke RP's die naar iets kijken wat buiten 

het beeld gebeurt, hetgeen aanbod bij de kijker creëert. De RP's zijn wel of stand in beeld 

gebracht hetgeen niet voor betrokkenheid zorgt. Dit is tijdens de overige beelden van oorlog ook 

het geval. 

Het volgende shot  heeft de Russische president Korbashow in beeld. Hij staat in het rechter 

frame van het totale beeld, op medium afstand, recht van voren gefilmd. Er is sprake van eis, hij 

kijkt de kijker recht aan, het linker frame bevat beelden van politieke leiders, deze kijken niet 

naar de kijker, hetgeen voor aanbod zorgt. De kijker wordt niet expliciet erkent.  

In het volgende shot zijn er twee menselijke RP's welke buiten het beeld kijken, er is sprake van 

vraag. De kijkhoek is vanaf bovenaf waardoor er een kleine machtsverhouding is tussen de 

kijker en de RP. Het is hierbij de bedoeling van de maker om de kijker zicht machtiger te laten 

voelen dan de RP's. Dit past bij de videoboodschap omdat de RP's door de maker moreel 

veroordeeld worden. 

In het volgende shot zijn er beelden van demonstraties en nieuwsuitzendingen. Dit soort 

beelden komen meerdere malen voor in het filmpje. Deze beelden zijn op afstand gemaakt 

waardoor de kijker er minder bij betrokken raakt. Tijdens deze beelden kijken de RP's de kijker 

niet aan, wat niet tot een gevoel van betrokkenheid leidt. De beelden worden kort getoond aan 

de kijker waardoor het voor de kijker niet duidelijk is waar de RP's naar kijken, maar de 

verschillende beelden maken de kijker wel duidelijk waar het over gaat, waardoor deze 

gevoelens kunnen opwekken. Bij mij wekken deze beelden gevoelens van onderdrukking, actie 

en opstand op. 

In de beelden die volgen, zijn beelden te zien van technologische vooruitgang die nauwelijks 

menselijke RP's bevatten, de beelden wisselen elkaar snel af. Daarna volgen weer beelden van 

demonstraties. Tijdens deze beelden wordt de kijker niet expliciet erkent, de RP's kijken de 

kijker niet recht aan. Dan volgt er een schematische weergave van het internet en het brein. 

Daarna volgen beelden van opstand, deze zijn weergegeven in een kader en de plaats waar deze 

opstanden plaatsvinden staat erbij vermeld. Deze hebben eenzelfde werking als de eerder 
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beschreven beelden van opstand, met het verschil dat de beelden gekaderd zijn en er staat bij 

waar dit zich afspeelt. Hierdoor krijg je als kijker het gevoel dat ook jouw eigen omgeving 

onderdeel kan zijn van de opstand en dit maakt dat je betrokken wordt bij de beelden. 

Daarna volgen beelden van invloedrijke personen, deze kijken de kijker frontaal aan. Hierdoor 

kan een gevoel van gelijkheid met de RP's ontstaan en voelt de kijker zich aangesproken en  

krijgt de kijker het gevoel dat hij bij hen kan horen. Vervolgens zien we beelden van opstand 

zoals eerder in deze paragraaf beschreven zijn. 

Op het eind zijn de woorden 'Future is now, resistance is here' in beeld. Door de eerdere beelden 

van opstand met de locatie erbij en de beelden van invloedrijke personen hebben deze woorden 

een appelerend effect en lijken rechtstreeks op de kijker te slaan. 

De tussenconclusie op basis van de interpersoonlijke metafunctie is dat de kijker nauwelijks bij 

de videoboodschap betrokken wordt. Dit wordt door zowel de gebruikte hoeken af afstand door 

de RP’s veroorzaakt. De belangrijkste scene waarbij dit wel gebeurd is wanneer beelden van 

invloedrijke personen elkaar snel afwisselen. Deze frontaal geschoten beelden, waarbij ‘visual 

demand’ een rol speelt en de RP’s van dichtbij in beeld gebracht zijn. De makers proberen 

hiermee de kijker het gevoel te geven dat ze betrokken zijn bij een grote invloedrijke opstand.  

6.5 Filmische middelen 

Hier wordt de videoboodschap aan de hand van de filmische middelen editing en sound 

besproken worden. 

6.5.1 Editing 
De manier waarop de coördinatie van het ene shot naar de andere shot verloopt heet editing. Dit 

kan op vier manieren, via grafische relaties, ritmische relaties, ruimtelijke relaties en tijdelijke 

relaties. Deze worden apart besproken 

Grafische relaties worden toegepast om continuïteit of plotseling onderbreken te bereiken. 

Gedurende de videoboodschap verloopt de coördinatie van het ene schot onrustig. Er is geen 

relatie tussen de continuïteit van de beelden en de coördinatie van shot A naar B, dit kan 

verklaard worden aan de hand van de symbolische processen die de beelden vervullen. Doordat 

er geen sprake is van een narratief proces in de beelden komt het over alsof de coördinatie van 

shot A naar B willekeurig is. De grafische relatie kan ook tot stand komen door 

camerabewegingen maar deze staan niet in verband met het volgende shot. Hierdoor faalt de 

videoboodschap om continuïteit te creëren. De plotselinge onderbreking wordt niet gecreëerd 

omdat de shots te kort zijn om iets met de camerabeweging te kunnen bewerkstelligen.  
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Rhytmische relaties, wordt toegepast om een moment te accentueren, het gaat hierbij om de 

relatie van de lengte van shot A tot shot B. De lengte van de shots is zeer beperkt. Hierdoor 

worden momenten niet geaccentueerd en de kijker wordt niet in staat gesteld om het getoonde 

beeld in zich op te nemen. Dit geeft het filmpje een onrustig karakter. Het effect op het gebied 

van accentuering wordt wel bereikt in het shot waarin een symbolische afbeelding van het 

internet en het brein te zien is. Door de onderbreking wordt dit moment goed benadrukt in de 

videoboodschap. Dit shot markeert tevens een omslagpunt in het narratief. In de onderstaande 

afbeelding is het shot te zien waarin de onderbreking slaagt. In de rest van de videoboodschap 

gebeurt dit niet.  

Spatial relations, door middel van beweging kunnen elementen in de ruimtelijke dimensie van 

het narratief aan elkaar gekoppeld worden, dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden door het verloop 

van de beelden of door uit te zoomen en ergens anders weer in te zoomen. Door een gebrek aan 

camerabewegingen gebeurt dit niet 

6.5.2 Sound 
Geluid speelt een belangrijke rol in de videoboodschap van Anonymous. Het geluid in de 

videoboodschap in non-diegetic, het geluid speelt zich af buiten de wereld van het verhaal. De 

muziek die tijdens de film te horen is speelt een belangrijke rol. Het volume van de muziek is 

niet van minder volume dan de voice over. Door het ritme van de muziek kan iemand die naar de 

videoboodschap kijkt beïnvloed worden omdat via het ritme invloed uitgeoefend kan worden op 

de rust of juist op de spanning in een film. Tijdens de videoboodschap wordt met behulp van 

controle over rust en spanning bepaalde momenten in de film benadrukt. De muziek in het begin 

van de film heeft een rustig, weinig complex karakter en de voice over spreekt op rustige toon. 

Daarna (0:40) maakt de voiceover een opsomming en de muziek wordt dramatischer om de 

opsomming te benadrukken. Daarna wordt het weer wat rustiger maar op een sleutelmoment 

van het narratief van de voiceover op 1:08 wordt de muziek weer dramatischer, dit blijft zo tot 

aan 2;07 bij de zin 'finally information has reached criticall mass', bij het uitspreken van die zin 

wordt de muziek weer rustig. Dit heeft effect op de perceptie van de kijker bij het bekijken van 

de videoboodschap gedurende die periode en het heeft ook effect op de verstaanbaarheid van de 

voice over gedurende die periode. Vanaf 2;07 tot aan 2:41 blijft de muziek rustiger maar daarna 

wordt de muziek weer wat dramatischer en onrustiger wat bijdraagt aan het overkomen van de 

boodschap op het einde van de videoboodschap. 

De tussen conclusie van het gebruik van filmische middelen editing en geluid is dat op het gebied 

van grafische relaties de videoboodschap geen continuïteit bewerkstelligt. De rhytmische 

relaties  zijn zwak door de korte duur van de shots. De ruimtelijke relaties worden niet 
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gecreëerd doordat er geen camerabewegingen gemaakt worden. Via het gebruik van 

achtergrondmuziek wordt er bijgedragen aan de dramatische sfeer van de videoboodschap. De 

voice-over vertelt het verhaal op rustige toon, met vervormde stem, zonder intonatie op een 

constant tempo. 

6.6 Resumé  
In dit hoofdstuk heeft de beantwoording van deelvraag vier centraal gestaan, welke visuele 

tekens spelen een rol van betekenis in de videoboodschap van Anonymous?  Het eerste teken 

dat een rol speelt in de videoboodschap is de verhaallijn. De ‘story of conpiracy’ is duidelijk 

herkenbaar, hiermee wordt een morele veroordeling bekrachtigd en wordt er bovendien 

opgeroepen tot actie. In de videoboodschap wordt meerdere malen gebruik gemaakt van 

metaforen. De sterkste metafoor is die van het 'collective consiousness'. Waarmee aan de 

verbondenheid via het internet menselijke en ethische kwaliteiten worden toegekend door het 

net te structureren naar het concept van een bewustzijn.  

Op basis van analyse op de toepassing van de representatieve metafunctie kan gesteld worden 

dat de gebruikte beelden de ‘story of helplessness and control’ goed ondersteunen. Voorafgaand 

aan de ‘feiten’ worden beelden getoond van politieke leiders en deze worden gevolgd door 

beelden van oorlog en onderdrukking, hiermee wordt een causaal verband gesuggereerd in de 

videoboodschap.  De beelden van commercie en elite ondersteunen het verhaal door te 

suggereren dat de elite die via commercie het volk onderdrukt. De verschuiving van 

hulpeloosheid naar macht vindt plaats aan de hand van beelden van technologie naar een 

collectief bewustzijn op het internet. De oproep tot opstand wordt ondersteund door het tonen 

van beelden van opstand, om te laten zien dat dit mogelijk is.  

Het analyseren op basis van de interpersoonlijke metafunctie laat zien dat de kijker nauwelijks 

betrokken wordt  bij de beelden. Dit wordt veroorzaakt door het gegeven dat in het grootste 

gedeelte van de videoboodschap er een grote afstand is tot de kijker en de RP's, er sprake is van 

visueel aanbod in plaats van eis en de grote afstand tussen de kijker en de RP’s. Er is één scene 

waarin de kijker wel betrokken wordt bij de videoboodschap. Dit is wanneer beelden van 

invloedrijke personen elkaar snel afwisselen. Deze beelden zijn frontaal geschoten, waarbij 

‘visual demand’ een rol speelt en de RP’s van dichtbij in beeld gebracht zijn. De makers proberen 

hiermee de kijker het gevoel te geven dat ze betrokken zijn bij een grote invloedrijke opstand.  

De voiceover heeft een vervormde vrouwenstem die met weinig intonatie verteld. Bij het tonen 

van deze beelden wordt de muziek langzaam dramatischer. De combinatie van geluid en 

voiceover maakt soms dat de voiceover moeilijk te verstaan is, wat afbreuk doet aan het 
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overkomen van de boodschap. Tegen het einde van de videoboodschap neemt de muziek neemt 

af in drama en spanning en lijkt hiermee een voorbode te geven voor hetgeen dat er zal komen 

gaan. 
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Hoofdstuk 7 Resultaten interviews 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de interviews gepresenteerd en staat de 

beantwoording van deelvraag vijf centraal. Welke tekens uit de videoboodschap 'A message to 

all world leaders worden door hoger opgeleide Nederlanders herkent en hoe worden deze 

geïnterpreteerd? Deze beantwoording is tot stand gekomen door het afnemen van  interviews  

met 10 respondenten die de video nog niet eerder gezien hadden. In dit hoofdstuk worden de 

resultaten per topic in aparte alinea’s weergegeven. Dit zijn verhaal, metaforen, representionele 

metafunctie, interpersoonlijke metafunctie, editing en sound. Sommige citaten zijn bewerkt om 

ze beter leesbaar te maken. In het resumé zullen de resultaten concluderend besproken worden.  

Noot: alinea met uitleg methodiek geschrapt. 

7.1 Verhaal 
In deze alinea presenteer ik data van de interviews met betrekking tot het verhaal van de 

videoboodschap. Er wordt bekeken of en in hoeverre het verhaal van ‘conspiracy’ herkent 

wordt. Een respondent (M-1) ziet dat er een noodsituatie geschetst wordt waarin Anonymous 

zich als redder presenteert. Twee andere respondenten (M-3, V-2) zien de videoboodschap als 

een waarschuwing tegen kwade invloeden vanuit overheden en het bedrijfsleven. Vier van de 

tien respondenten (M-2, V-1, V3, V5) vinden dat het verhaal vooral de tegenstelling tussen het 

volk en overheden duidelijk probeert te maken. Deze zes respondenten herkennen een gedeelte 

van het verhaal van helplessness and control.) Drie daarvan (M-1, M-5, V-5) herkennen in het 

verhaal ook een oproep tot actie. Het volgende citaat geeft hier blijk van; 

“Het begint informatief, en dan gaat het over activeren, en dat is niet slecht” (M-5). 

Een vrouwelijke respondent herkent meerdere onderdelen uit het verhaal, uit het volgende 

citaat blijkt dat ze zowel de slechte situatie, de transformatie naar controle, en de oproep tot 

actie herkent;  

“Het was een soort van sprookje, eerst was het allemaal heel slecht, maar nu kunnen we het samen 

veranderen, en daar is maar één iemand voor nodig en dan is het een hele grote groep.” (V-4) 

 

Van de tien respondenten is er één respondent die in één antwoord het hele story of conspiracy 

samenvat; 



 
76 

 

“Ik denk dat ze het verhaal dat ze vertellen is dat de wereld al vanuit het verleden dat de mensen 

elkaar al veel kwaad hebben aangedaan. Blijkbaar kunnen ze daar niet mee stoppen omdat ze dat 

in 2012 nog steeds doen.  Ondertussen hebben we blijkbaar ook niet de macht  om daar iets aan te 

doen. Overheden en commerciële instellingen hebben zich zo diep geworteld in de maatschappij. 

Welke ons gehersenspoeld hebben en zodra we tegen heb in opstand komen, dat we in de 

problemen komen. Maar dat wanneer we met z’n allen in verzet komen, dat het dan mogelijk zou 

moeten zijn om daar overheen te komen. Anonymous heeft dat als motief.”  (M-4) 

7.1.2 Tussenconclusie verhaal 
Het verhaal van ‘conspiracy’ wordt door een klein gedeelte van de respondenten van dit 

onderzoek herkent, hoewel de meeste respondenten wel belangrijke kenmerken herkennen. Alle 

respondenten zien in de videoboodschap een verhaal dat gaat over de tegenstelling tussen 

regeringen en machtige bedrijven enerzijds en het  ‘volk’ anderzijds. Twee respondenten (M-3, 

V-2) herkennen het verhaal van ‘conspiracy’ in mindere mate en zien de boodschap vooral als 

waarschuwing. Drie respondenten (M-1, M-5, V-5)  herkennen het element van oproep tot actie. 

Twee respondenten (M-4, V-4) herkennen de belangrijkste elementen van de story of 

conspiracy, terwijl één respondent (M-2) het verhaal nauwelijks herkent.  
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7.2 Representationele metafunctie en metaforen 
In deze paragraaf worden de resultaten van de interviews geanalyseerd aan de hand van de 

representatieve metafunctie. Hierbij is het de vraag waar de afbeelding over gaat.  Zeven van de 

tien respondenten herkenden de beelden van oorlog. Het volgende citaat van een mannelijke 

respondent  illustreert dit. 

“Oorlog, de Berlijnse Muur, ik heb Sovjet tekens gezien en in China het Rode plein, maar ook veel 

beelden van demonstraties, opstand veel beelden van landsgeschiedenis en hoe mensen in opstand 

komen.” (M-4). 

Vier van de tien respondenten (M-1, M-3, V-1, V-4) geven aan dat de beelden naar zijn om naar 

te kijken. De respondent met de meest negatieve associaties verwoorde het als volgt; 

“De beelden zijn al traumatiserend en dan zie je ook nog die lijken liggen. Daarna zie je ook  nog 

beelden uit Scebrenica. En dan met dat idee van macht, er zijn gewoon mensen die er voor 

moorden. En dan nog de beelden van de tweede wereldoorlog. we hebben natuurlijk een tijd te 

maken gehad met Hitler dat gewoon dood en dood eng was en dat iedereen achter hem aan 

huppelden”. (V-1) 

De beelden die worden gebruikt in de videoboodschap van Anonymous worden door alle 

respondenten van dit onderzoek in verband gebracht met macht. Het wordt door sommige 

respondenten in verband gebracht met machtsmisbruik (V-1, M-3). De beelden van politieke 

leiders in het eerste gedeelte van de video worden  geassocieerd met alles dat er mis gaat in de 

wereld. Hierin zien alle respondenten een oorzaak gevolg relatie, de politiek leiders zijn in het 

verleden en in het heden verantwoordelijk voor de ellende in de wereld. Het volgende citaat 

geeft aan hoe een respondent het verband tussen de getoonde beelden van politieke leiders en 

oorlog wordt herkent; 

“Het geeft toch wel goed aan dat de mensen het allemaal een beetje zat zijn, dat gehannes in de 

politiek, en dat afschuwelijke machtsmisbruik, en dat er eindelijk iets gezegd kan worden over dat 

gemanipuleer en oorlog voeren.” (M-3) 

Het tweede beeld dat door de respondenten herkent wordt zijn de beelden van opstand. Negen 

van de tien respondenten zien hierin de kracht van het volk om in opstand te komen .  Het 

volgende citaat van een vrouwelijke respondent geeft een duidelijk beeld van hoe de beelden 

van opstand gepercipieerd worden door de respondenten; 

“In alle  beelden zag je terug dat de massa werd gerepresenteerd. In de beelden zie ik een anarchie 

van het volk, protest, allemaal mogelijk door het interne.”(V-5) 
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Een mannelijke respondent (M-4) ziet in de protesten mensen die op weg zijn naar hun vrijheid. 

Terwijl vijf van de tien respondenten de beelden van protest zien als een manier om je in te 

zetten voor een betere wereld (M-1, M-2, M-5, V-1, V-2). 

Het beeld van Adolf Hitler wordt niet expliciet erkent als een structurele metafoor maar de 

respondenten zien wel dat het concept van nazi Duitsland wordt gebruikt om de hedendaagse 

politiek mee uit te leggen. Hiermee fungeert het beeld van nazi Duitsland als structurele 

metafoor en wordt de hedendaagse politiek gestructureerd naar het regime in nazi Duitsland. 

Alle tien de respondenten zien dat in de videoboodschap een tegenstelling tussen burgers en 

overheid getoond wordt. Negen van de tien respondenten zien in de beelden de kracht van het 

collectief om tegen de regering in opstand te komen. Een mannelijke respondent (M-2) ziet in de 

beelden vooral een ‘Occupy’ beweging.  

Naast de vraag waar de afbeelding over gaat moet er ook gekeken worden naar wat de wie de 

RP’s zijn en wat deze betekenen. De politieke leiders worden door alle respondenten herkend 

maar niet direct bij name. Een vrouwelijke (V-1) respondent herkent de meeste leiders uit het 

verleden en geeft hierbij ook aan wat hun slechte invloed op de wereld was. De huidige politieke 

leiders worden door vijf van de tien respondenten herkent. Opvallend is dat uit de beelden van 

invloedrijke personen uit heden en verleden die elkaar snel afwisselen maar door vier 

respondenten expliciet (M-1, M-2, V-1, V-4) genoemd worden. Het volgende citaat van een 

vrouwelijke respondent legt het duidelijkste uit wat de beelden voor de respondenten 

betekenen.  

“Einstein en John Lennon hebben de wereld verandert en hebben hele grote groepen mensen bij 

elkaar gebracht, de een met liedjes, de ander met wetenschap, en door daar Asange bij te tonen 

impliceer je natuurlijk wel dat Assange dat ook doet, maar dat is natuurlijk maar net de vraag.” (V-

4) 

7.2.1 Tussenconclusie representationele metafunctie 
Zeven van de tien respondenten geven aan dat de beelden van oorlog belangrijk zijn in de 

videoboodschap. De schuld aan de ellende die de oorlog representeert wordt gelegd bij de 

politieke leiders. De beelden worden gepercipieerd als een geschetste tegenstelling tussen het 

volk en de machthebbers. Het gaat hierbij om de massa die in opstand kan komen tegen de 

machthebbers. De beelden van opstand worden door de respondenten uitgelegd als een groep 

mensen die zich inzetten voor een betere wereld en vinden dat Anonymous suggereert dat zij 

dat dus ook doen. De menselijke RP’s worden met uitzondering van het beeld van Hitler slecht 

herkent.  
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7.3 Interpersoonlijke metafunctie 
In deze paragraaf worden de resultaten van de interviews geanalyseerd aan de hand van de 

interpersoonlijke metafunctie. Bij de interpersoonlijke metafunctie is het de vraag hoe de kijker 

bij de afbeelding betrokken wordt. Acht van de tien  respondenten gaven aan dat zij zich niet erg 

aangesproken voelden door de boodschap, dit komt overeen met mij analyse van de 

videoboodschap, maar er zijn ook verschillen met mijn analyse, welke wordt veroorzaakt door 

de reden waarom de respondenten zich niet aangesproken voelen. Het volgende citaat is 

typerend voor de antwoorden die de respondenten gaven; 

“Het was een beetje een ver van mijn bed show, ik weet wel dat het gebeurt maar ik voel me er niet 

heel erg betrokken daar bij, nee ik was niet echt betrokken nee, het is allemaal niet echt nodig, ik 

vind het niet kunnen maar niet nee.” (M-1) 

Uit dit antwoord blijkt ook dat de respondent zich niet goed kon identificeren met de geschetste 

situatie in de videoboodschap. Dit geldt voor de helft van de respondenten want nog vier andere 

respondenten (M-2, M-5, V-2, V-5) gaven vergelijkbare antwoorden. Het volgende citaat van een 

vrouwelijke respondent geeft hier ook blijk van. 

“‘Eum… ja ook wel veel beelden van vroeger, dan is het toch niet dat je zelf hebt meegemaakt 

behalve 911 natuurlijk, ook zelf niet maar ja, ja het is toch wel een teken van afstand voor mij.”. (V-

3) 

Het volgende citaat van een mannelijke respondent illustreert dit het sterkst.  

“Nee niet echt persoonlijk ofzo, ik denk dat dit ook meer slaat op grote landen, misschien ook wel 

op Nederland hoor maar meer op landen als de Verenigde Staten ofzo daar is het toch wel een 

gradatie erger dan hier, daar gaat alles via de media en daar wordt alles gemanipuleerd. Hier in 

Nederland gaat het met ons ondanks de economische kritisch nog redelijk goed af, we worden niet 

aristocratisch of politiek onderdrukt. De boodschap van het filmpje kwam door maar voelde mij 

daarom niet aangesproken.” (M-5) 

Zeven andere respondenten voelden zich niet zo betrokken bij de boodschap en één respondent 

(M-2) was ‘totaal niet’ betrokken bij de boodschap. Hierbij heeft geen enkele respondent 

aangegeven dat hij of zij hierbij beïnvloed is door de manier waarop de beelden geschoten zijn. 

De interpersoonlijke metafunctie lijkt geen rol te spelen in de videoboodschap want de kijker 

zijn niet beïnvloed door kijkhoeken of afstanden. Dit geldt voor alle respondenten, zowel de 

respondenten die zich wel als de respondenten die zich niet betrokken voelden bij de 

boodschap. Wat wel een grote rol speelde is het onderwerp van de boodschap. Drie van de tien 
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respondenten (M-2, V-3, V-5) gaven aan niet bij het onderwerp van hacken betrokken te zijn of 

bij het voeren van protest. Het volgende citaat laat dit zien. 

“Ik voelde me totaal niet aangesproken, ik heb niet zo veel met cybercriminaliteit en ook niet zo 

veel met ageren of met hacken, daarom kan ik me niet zo indenken in de boodschap die zij hebben, 

ik vind het maar een schimmig wereldje, je weet niet wie er achter zit.” (V-5) 

Twee respondenten (M-3, V-1) gaven aan zich persoonlijk betrokken te voelen bij de boodschap 

omdat ze de boodschap in lijn is met hun wereldbeeld, ze gaven aan dat de ze grote voorstanders 

zijn van meer democratie en minder onderdrukking, daarom sprak de boodschap hen 

persoonlijk aan. Deze twee respondenten herkende ook de meeste historische beelden in de 

videoboodschap. 

7.3.1 Tussenconclusie interpersoonlijke metafunctie 
Acht van de tien respondenten voelen zich niet betrokken bij de videoboodschap, de redenen 

hiervan verschillen met mijn eigen semiotische analyse. Drie van de tien respondenten konden 

zich niet identificeren met het onderwerp van hacken of protest (V-3, V-5, M-2).  Vier de tien 

respondenten konden zich niet herkennen in het geschetste beeld van de wereld en voelden zich 

daarom niet betrokken bij de videoboodschap. 
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7.4 Editing 

In deze alinea worden de resultaten van de interviews gepresenteerd met betrekking tot 

‘editing’. Het gaat hierom hoe de coördinatie van shot A naar B verloopt en welke gevolgen dit 

heeft voor de perceptie van de videoboodschap door de respondenten.  

Alle tien respondenten gaven aan dat  het tempo waarin de beelden elkaar opvolgen in  de 

videoboodschap van Anonymous  hoog ligt. Drie (M-1, M-4, V-2) van de tien respondenten 

vonden dat de snelheid dermate hoog ligt dat het afbreuk doet aan de verwerking van de 

boodschap.  Ze gaven alle drie aan dat het door de snelheid waarin de beelden elkaar afwisselen 

het moeilijk is om ergens op te focussen. Dit citaat van een vrouwelijke respondent laat dit zien. 

“Ik vind dat het tempo van de video te hoog ligt. Daardoor krijg je niet de mogelijkheid om wat je 

ziet voor 100% procent te verwerken want een seconde later ben je het volgende aan het 

verwerken.” ( M-4) 

De overige zeven respondenten gaven aan dat de snelheid van de beelden de aandacht trok. Het 

volgende citaat van een vrouwelijke respondent maakt dit duidelijk. 

“Door de snelheid werd  je wel een beetje opgezweept en werd je wel geacht aandachtiger te kijken, 

een beetje opzwepend alsof ze naar een grote conclusie werken, ik denk wel dat het bij een 

dergelijke boodschap goed past.” (V-4) 

Een andere respondent (M-2) gaf aan dat er volgens hem zoveel negativiteit is in de wereld en 

dat wanneer je dat in een kort filmpje wil laten zien dat het dan niet anders kan. Twee andere 

respondenten (M-3, V-1) gaven aan dat ze de dingen beelden uit de boodschap al kenden en dat 

de snelheid van de beelden daardoor niet afleidde. 

Geen enkele respondent herkende een ‘graphic relation’, een filmisch effect waarmee 

continuïteit of het benadrukken van één moment gecreëerd kan worden. Het geheel werd 

voornamelijk bestempeld als onrustig.  

Daar waar de respondenten vinden dat het filmpje een waarschuwing bevat hechten ze minder 

waarde aan het enkele beeld maar aan de som van de beelden, ze vinden het goed dat er zo veel 

beelden getoond worden omdat dit bijdraagt aan de waarschuwing omdat de variatie aan 

getoonde beelden bijdraagt aan de geloofwaardigheid van de claim dat de problemen in de 

wereld heel groot zijn. Een respondent (M-5) vindt dat de snelheid van de beelden juist heel erg 

goed is, het heeft een ‘opzwepend’ effect en het zorgt dat hij geboeid blijft kijken. Een 

vrouwelijke respondent (V-4) vindt het een montage met een goede opbouw die goed naar het 
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einde toewerkt. Dit citaat geeft een goed illustratie van de algemene opvatting van de 

respondenten. 

 “De beelden gingen redelijk snel maar ik denk dat dat ook niet heel erg belangrijk is, het gaat er 

niet om er heel erg lang bij stil te staan maar dat het belangrijk is dat je ze ziet.”  (M-5) 

Het is de makers niet gelukt om met behulp van de verschillende lengte van de shots een 

bepaald moment in het filmpje beter in het oog te laten springen, een rhytmic relation is niet 

herkent door de respondenten. Een temporal relation is ook niet erkend door de respondenten, 

dit is te verklaren vanuit de representatieve metafunctie van de getoonde beelden, uit de 

semiotische analyse blijkt dat er sprake is van conceptuele processen binnen de beelden 

waardoor er geen idee van tijd binnen het narratief gecreëerd kan worden. Alle respondenten 

vonden de beelden te snel achter elkaar wat ten koste is gegaan van de symbolische functie die 

deze beelden vervullen. 

7.4.1Tussenconclusie editing 
Alle respondenten vinden dat het tempo waarin de coördinatie van shot A naar B verloopt erg 

hoog is. Zeven respondenten vinden dat de videoboodschap door haar hoge tempo de aandacht 

trekt en dit geen afbreuk deed aan de verwerking van de videoboodschap.  De respondenten 

herkenden geen grafische, ritmische, tijdelijke relatie of ruimtelijke relatie in de 

videoboodschap. Dit komt overeen met mijn eigen semiotische analyse. Toch komt het op zeven 

van de tien respondenten overtuigend over en weet de videoboodschap de aandacht te trekken.  

7.5 Sound 
In deze paragraaf worden de resultaten van de interviews met betrekking tot het geluid in de 

videoboodschap gepresenteerd. Het geluid in de videoboodschap bestaat uit de voice over en de 

achtergrondmuziek. Dit zijn beiden ‘non-diegetic’ geluid, geluid dat niet uit de wereld van de 

beelden komt maar wat er later aan toegevoegd is. De video bevat geen ‘diegetic’ geluid, geluid 

uit de wereld van de videoboodschap.  

7.5.1 Muziek 
Acht van de tien respondenten waren positief en vonden de muziek een goede ondersteuning 

van de boodschap. De muziek gaf voor hen aan dat er iets groots aan de hand is. Daarbij gaven de 

respondenten ook aan dat het bijdroeg aan de spanning van het filmpje Het volgende citaat 

verwoordt dit het beste; 

“Het geluid gaf een zekere… niet dreiging maar ja een ja…. Appellerend? Echt een mooi spanning 

oproepend geluid”. (M-3) 
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Uit dit citaat blijkt ook dat het ritme van de muziek er goed in is geslaagd om spanning bij de 

kijker van de videoboodschap op te roepen. Een andere respondent vond dat het ook goed 

aansloot bij de beelden en de stem en vond het daarmee een goed geheel waarmee een 

patriottistisch gevoel gecreëerd wordt. Dit blijkt uit het onderstaande citaat.  

“De muziek was goed echt wel een soort van een patriotic samenhorigheidseffect en zeker op het 

einde, we are Anonymous, we are legion, dat is toch vet, daar wil je toch bijhoren? Dat idee krijg je 

wel door de muziek.” (M-5) 

Een andere respondent erkent ook de samenhang tussen de beelden en de muziek, het vond het 

‘er wel bij passen’. Twee andere respondenten (M-1, V-5) vonden dat de muziek een 

‘ophemelend’ effect had dat bijdroeg aan het overkomen van de boodschap. Een eerste reactie 

die een respondent (V-4) gaf op de videoboodschap was dat de muziek zeer heftig was en dat het 

er voor zorgde dat de beelden intenser beleefd werden. Deze respondent wist niet of de beelden 

heftiger werden of dat de muziek heftiger werd, hieruit blijkt dat de muziek een positieve 

bijdrage levert aan de beleving van de beelden. Dit is weergegeven in het onderstaande citaat; 

“Met de muziek erbij is het heel heftig, naarmate de beelden heftiger werden leken de beelden ook 

heftiger te worden of andersom.” (V-4) 

Deze waarneming kwam ook van een andere respondent die zei dat de muziek ervoor gezorgd 

had dat het narratief tot een grote conclusie kwam. 

“De muziek was opzwepend alsof ze naar een grote conclusie werken, ik denk wel dat het goed is 

voor een dergelijke boodschap” (M-4) 

7.5.2 Voice over 
Over de voice-over zijn de respondenten niet positief. De redenen die de respondenten 

aandragen zijn het gebrek aan intonatie, een gebrek aan emotie en het tempo waarin gesproken 

wordt. Acht van de tien respondenten konden niet goed meekrijgen wat de voice over allemaal 

zei. Het volgende citaat illustreert dit; 

“Ik zag de link wel met het filmpje ik vond het niet zo goed verstaanbaar en daarmee een beetje 

irritant, daardoor werd de boodschap minder helder.” (M-5) 

In combinatie van het tempo waarin de beelden elkaar afwisselen veroorzaakt dit een 

verwarrend effect. Twee respondenten waren daarom van mening dat de boodschap van de 

video een stuk beter bij iedereen over zou komen als er ondertitels bij zouden zitten. 
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 “Je verstaat niet goed wat ze zeggen en ik denk dat het wel belangrijk is dat je verstaat wat ze 

zeggen, ik zou er gewoon ondertitels bijzetten ofzo dat scheelt al een hoop, dan hoef je er niet zo 

druk om te maken.” (M-4) 

Er waren twee respondenten (M-3, V3) die wel positief waren over de voice over. 

“Wat ik goed vond is dat die vrouw heel rustig vertelde zodat je wel geïntrigeerd bleef luisteren, dat 

is wel het belangrijkste.” (V-3). 

7.5.2 Tussenconclusie sound 
Alle respondenten zijn positief over de achtergrondmuziek en geven aan dat dit goed 

ondersteunt bij het overbrengen van de boodschap. Dat de beelden de kijker in mindere mate bij 

de videoboodschap betrekken lijkt gecompenseerd te worden door de achtergrondmuziek. 

Acht van de tien respondenten waren minder positief over de voiceover. Het grootste probleem 

wordt gevormd doordat de boodschap niet goed te verstaan is, toch waren er twee 

respondenten die de voiceover wel konden waarderen vanwege het rustige spraak tempo. 

7.6 Resumé 
In dit hoofdstuk stond de beantwoording van deelvraag vijf centraal. Welke tekens uit de 

videoboodschap 'A message to all world leaders worden door hoger opgeleiden Nederlanders 

erkent en hoe worden deze geïnterpreteerd? Uit mijn eigen semiotische analyse blijkt dat de 

‘story of conspiracy’ van Stone duidelijk herkenbaar is. Deze verhaallijn wordt door de 

respondenten uit dit onderzoek gedeeltelijk herkent. Er zijn twee respondenten (M-4, V4) die 

alle elementen uit de verhaallijn  herkennen.  Nog eens zes andere respondenten herkennen er 

delen van. Hierbij gaat het erom dat de mogelijkheid om iets aan de slechte situatie te doen valt 

herkent wordt. De belangrijke morele veroordeling die een belangrijke kenmerkt vormt van de 

‘story of conspiracy’ wordt ook erkent door de respondenten. Het laatste deel van dit verhaal, 

waarbij er wordt opgeroepen tot actie wordt ook door alle tien de respondenten herkent, maar 

geen één respondent geeft aan dat hij of zij, dit van plan is.  

Op basis van analyse van de resultaten met betrekking tot de representatieve metafunctie kan 

het volgende gesteld worden. Zeven van de tien respondenten geven aan dat de beelden van 

oorlog belangrijk zijn in de videoboodschap. De schuld aan de ellende die de oorlog 

representeert wordt gelegd bij de politieke leiders. De beelden worden gepercipieerd als een 

geschetste tegenstelling tussen het volk en de machthebbers. Het gaat hierbij om de massa die in 

opstand kan komen tegen de machthebbers. De beelden van opstand worden door de 

respondenten uitgelegd als een groep mensen die zich inzetten voor een betere wereld en 
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vinden dat Anonymous suggereert dat zij dat dus ook doen. De menselijke RP’s worden met 

uitzondering van het beeld van Hitler slecht herkent. 

Op basis van analyse van de resultaten met betrekking tot de interpersoonlijke metafunctie dan 

blijkt dat acht van de tien respondenten zich niet betrokken voelen bij de videoboodschap. Drie 

van de tien respondenten konden zich niet identificeren met het onderwerp van hacken of 

protest (V-3, V-5, M-2).  Vier de tien respondenten konden zich niet herkennen in het geschetste 

beeld van de wereld en voelden zich daarom niet betrokken bij de videoboodschap. De 

respondenten die zich wel betrokken voelden konden zich goed identificeren met de boodschap. 

‘Visual demand’, kijkhoeken en afstand tussen de RP’s en de respondenten lijken geen rol te 

spelen. Dit is tegenovergesteld aan mijn eigen analyse waar ik aangaf dat de kijker niet 

betrokken zou zijn door de kijklijnen van de RP's, close-ups en gebruikte hoeken.  

Een verklaring voor het gebrek aan betrokkenheid kan gevonden worden in de analyse van de 

interviewresultaten met betrekking tot het filmische element ‘eding’. Alle respondenten vinden 

dat het tempo waarin de coördinatie van shot A naar B verloopt erg hoog is. Zeven  van de tien 

respondenten vinden dat de videoboodschap door haar hoge tempo de aandacht trekt en dat het 

hoge tempo geen afbreuk deed aan de verwerking van de videoboodschap. Toch lijkt dit wel het 

geval wanneer we de interpersoonlijke metafunctie hierbij betrekken. Daar komt bij dat drie van 

de tien respondenten door een gebrek aan continuïteit gedeeltes van de videoboodschap niet 

meekregen. De respondenten herkenden geen grafische, ritmische, tijdelijke of ruimtelijke 

relatie in de videoboodschap. Dit komt overeen met mijn eigen semiotische analyse.  

Alle tien de respondenten zijn positief over de achtergrondmuziek en geven aan dat dit goed 

ondersteunt bij het overbrengen van de boodschap. Dat de beelden de kijker in mindere mate bij 

de videoboodschap betrekken lijkt gecompenseerd te worden door de achtergrondmuziek. De 

respondenten geven aan dat de muziek bijdraagt aan de spanning en dat het de boodschap goed 

ondersteunt. Acht van de tien respondenten waren minder positief over de voiceover. Het 

grootste probleem wordt gevormd doordat de boodschap niet goed te verstaan is, toch waren er 

twee respondenten die de voiceover wel konden waarderen vanwege het rustige spraak tempo. 

Dit onderstaande citaat geeft duidelijk weer hoe de meeste respondenten het filmpje in het 

algemeen waarderen; 

“Het jammere is dat het overheersende achtergrond liedje en de vele informatie wat de stem zegt in 

combinatie met de snelle wisseling van beelden de sterkte van het filmpje negatief doen 

beïnvloeden. Het is een overdaad aan informatie voor mij tenminste om allemaal na een keer kijken 

te doen verwerken.” (M-4) 
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Hoofdstuk 8 Conclusie  

In dit hoofdstuk staat de beantwoording van de hoofdvraag centraal. Het antwoord komt tot 

stand door de antwoorden van de vier deelvragen samen te voegen tot één geheel. Eerst zal er 

kort worden ingegaan op de deelvragen om daarna de hoofdvraag van dit onderzoek te 

beantwoorden. Het hoofdstuk sluit af met een discussie. De hoofdvraag in dit onderzoek luidt als 

volgt; 

 

Hoe geven Nederlandse hoogopgeleiden betekenis aan de videoboodschap; A Message to All World 

Leaders, van Anonymous die op Youtube te zien is?.  

8.1 Conclusie 
In hoofdstuk drie is deelvraag één beantwoordt, deze luidt als volgt; Wat zegt de 

wetenschappelijke literatuur over hacktivisme? In dit hoofdstuk is gebleken dat de 

wetenschappelijke literatuur onder te verdelen is in twee perspectieven, deze noem ik het 

sociale perspectief en het ICT perspectief. Vanuit het sociale perspectief wordt hacktivisme  

bekeken vanuit de traditie van de burgerlijke ongehoorzaamheid. Vanuit het ICT perspectief 

wordt hacktivisme bekeken als bedreiging van de cyberveilighed.  Ik positioneer me in het 

midden van het debat en kan mij het beste vinden in de definitie van Samuel (2004). Zij 

definieert hacktivisme als het geweldloze gebruik van illegaal of legaal ambigue digitale 

middelen voor het nastreven van politieke doelen. Door het geven van wetenschappelijke 

inzichten ten aanzien van hacktivisme wordt Anonymous hiermee  in een context geplaatst. 

 

In het vierde hoofdstuk is deelvraag twee beantwoord, deze luidt als volgt; Wat zegt de 

wetenschappelijke literatuur over Anonymous?  Anonymous is ontstaan op de imageboards van 

4chan.org. Na een conflict met Scientology ging Anonymous zich inzetten voor politieke doelen. 

De leden van Anonymous werken anoniem samen vanaf geografisch verspreidde locaties via het 

internet, zonder centrale regie of formeel lidmaatschap. Dit speelt zich af in een groot diffuus 

netwerk. Door het gebrek aan centrale autoriteit worden beslissingen collectief gemaakt en 

komen tot stand door vele interacties en collaboratie. Uit mijn analyse blijkt dat Anonymous als 

organisatie hacktivisme bedrijft, dit is getoetst aan de hand van de definitie van Samuel (2004). 

Ook heb ik gekeken naar het type hacktivisme van Anonymous, dit is gedaan aan de hand van de 

typologie van Samuel (2004). Hieruit blijkt dat er sprake is van ‘political coding’.   
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In het vijfde hoofdstuk is deelvraag drie beantwoord. Wat zegt de wetenschappelijke literatuur 

over semiotiek en betekenisgeving? Dit heeft geleid tot de theoretische achtergrond om 

(bewegende) beelden te analyseren en verschaft inzicht in hoe betekenissen worden 

geconstrueerd tussen de kijker in wisselwerking met het product. Vanuit de semiotiek kan 

verklaard worden welke denotaties en connotaties geconstrueerd worden. Om dit te doen is er 

gebruik gemaakt van inzichten uit de sociale semiotiek. De drie metafuncties van Kress & Van 

Leeuwen bieden een analysekader dat erkent dat een afbeelding drie verschillende semiotische 

taken tegelijkertijd vervult om betekenis te creëren (Harrison, 2003, p. 48). Deze functies zijn de 

representationele metafunctie, de interpersoonlijke metafunctie en de compositionele 

metafunctie. Hiervan zijn alleen de representationele en interpersoonlijke metafunctie gebruikt. 

Als aanvulling hierop zijn er ook inzichten gebruikt van Bordwell & Thompson met betrekking 

tot bewegend beeld en geluid. Daarnaast zijn hun inzichten gebruikt om het narratief mee te 

analyseren en als aanvulling hierop zijn de verhaallijnen van Stone (2002) gebruikt. Binnen deze 

verhalen spelen metaforen ook een rol in de betekenisgeving. Een metafoor stelt ons in staat om 

iets te begrijpen in termen van iets anders. Er zijn volgens Lakoff en Johnson (2003) drie 

verschillende metaforen, structurele, oriëntatie en ontologische metaforen. 

 

In hoofdstuk zes stond de beantwoording van deelvraag vier centraal; welke visuele tekens spelen 

een rol in de videoboodschap van Anonymous? In dit hoofdstuk zijn de resultaten gepresenteerd 

van de semiotische analyse van de videoboodschap van. Het eerste teken dat centraal staat in de 

videoboodschap van Anonymous is het verhaal. Het verhaal dat in de videoboodschap 

gepresenteerd wordt  is een ‘story of conspiracy’ dit is een variant van de ‘story of helplessness’ 

and control van Stone (2002). Het volgende belangrijke teken dat gebruikt wordt is die van het 

metafoor. De sterkste metafoor is de structurele metafoor van het 'collective consiousness'. 

Waarmee aan de verbondenheid via het internet, menselijke en ethische kwaliteiten worden 

toegekend door het net te structureren naar het concept van een bewustzijn. De metafoor wordt 

strategisch gebruikt door de nadruk te leggen op de positieve eigenschappen. Uit de analyse op 

basis van de respresentationele metafunctie blijkt dat de beelden van wereldleiders, oorlog en 

opstand de belangrijkste RP’s zijn. Vanuit analyse op basis van de interpersoonlijke metafunctie 

is te zien dat de beelden de kijker weinig bij de video zullen betrekken. Dit komt omdat de 

meeste beelden de kijker niet expliciet erkennen, er is geen sprake van visual demand. Hier 

komt bij dat er bij de meeste beelden sprake is van een grote ruimtelijke afstand tot de kijker en 

de RP’s. Vanuit het filmische element editing is te stellen dat op het gebied van grafische relaties 

de videoboodschap geen continuïteit bewerkstelligt. De rhytmische relaties  zijn zwak door de 

korte duur van de shots. De ruimtelijke relaties worden niet gecreëerd doordat er geen 

camerabewegingen gemaakt worden. Dit maakt de videoboodschap erg onrustig. Vanuit het 
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filmische element ‘sound’ kan gesteld worden dat er door het  gebruik van achtergrondmuziek 

er bijgedragen wordt aan de dramatische sfeer van de videoboodschap. De voice-over vertelt het 

verhaal op rustige toon, met vervormde stem, zonder intonatie op een constant tempo. 

In hoofdstuk zeven stond de beantwoording van de laatste deelvraag centraal. Welke tekens uit 

de videoboodschap 'A Message to All World Leaders' worden door hoger opgeleiden Nederlanders 

erkent en hoe worden deze geïnterpreteerd? Om deze vraag te beantwoorden zijn 10 hoger 

opgeleiden Nederlanders geïnterviewd in semigestructureerde interviews. De story of conspiracy  

wordt gedeeltelijk herkent door de respondenten. Er zijn twee respondenten (M-4, V4) die alle 

elementen uit de verhaallijn  herkennen.  Nog eens zes andere respondenten herkennen er delen 

van. Hierbij gaat het erom dat de mogelijkheid om iets aan de slechte situatie te doen valt 

herkent wordt. Zeven van de tien respondenten geven aan dat de beelden van oorlog belangrijk 

zijn in de videoboodschap. De schuld aan de ellende die de oorlog representeert wordt gelegd bij 

de politieke leiders. De beelden worden gepercipieerd als een geschetste tegenstelling tussen 

het volk en de machthebbers. Het gaat hierbij om de massa die in opstand kan komen tegen de 

machthebbers. De beelden van opstand worden door de respondenten uitgelegd als een groep 

mensen die zich inzetten voor een betere wereld en vinden dat Anonymous suggereert dat zij 

dat dus ook doen. De menselijke RP’s worden met uitzondering van het beeld van Hitler slecht 

herkent. Acht van de tien respondenten voelden zich niet betrokken bij de videoboodschap. Drie 

van de tien respondenten gaven als reden dat zij zich niet konden identificeren met het 

onderwerp van hacken of protest (V-3, V-5, M-2).  Vier de tien respondenten konden zich niet 

herkennen in het geschetste beeld van de wereld en voelden zich daarom niet betrokken bij de 

videoboodschap. De twee respondenten (M-3, V-1) die zich wel betrokken voelden konden zich 

goed identificeren met de boodschap. Uit de antwoorden van alle tien de respondenten blijkt dat  

‘visual demand’, kijkhoeken en afstand tussen de RP’s en de respondenten geen rol lijken te 

spelen. Dit is tegenovergesteld aan mijn eigen analyse waar ik aangaf dat de kijker niet 

betrokken zou zijn door de kijklijnen van de RP's, close-ups en gebruikte hoeken.  

Een verklaring voor het gebrek aan betrokkenheid kan gevonden worden in de analyse van de 

interviewresultaten met betrekking tot het filmische element ‘eding’. Alle respondenten vinden 

dat het tempo waarin de coördinatie van shot A naar B verloopt erg hoog is. Zeven respondenten 

vinden dat de videoboodschap door haar hoge tempo de aandacht trekt en dat het hoge tempo 

geen afbreuk doet aan de verwerking van de videoboodschap. Toch lijkt dit wel het geval 

wanneer we de interpersoonlijke metafunctie hierbij betrekken. Daar komt bij dat drie van de 

tien respondenten door een gebrek aan continuïteit gedeeltes van de videoboodschap niet 

meekregen. De respondenten herkenden geen grafische, ritmische, tijdelijke relatie of 

ruimtelijke relatie in de videoboodschap. Dit komt overeen met mijn eigen semiotische analyse.  
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Alle tien de respondenten zijn positief over de achtergrondmuziek en geven aan dat dit goed 

ondersteunt bij het overbrengen van de boodschap. Dat de beelden de kijker in mindere mate bij 

de videoboodschap betrekken lijkt gecompenseerd te worden door de achtergrondmuziek. De 

respondenten geven aan dat de muziek bijdraagt aan de spanning en dat het de boodschap goed 

ondersteunt. Acht van de tien respondenten waren minder positief over de voiceover. Het 

grootste probleem wordt gevormd doordat de boodschap niet goed te verstaan is, toch waren er 

twee respondenten die de voiceover wel konden waarderen vanwege het rustige spraak tempo. 

De onderzochte groep ziet een belangrijke rol voor de muziek, zij ervaren dit als een sterk 

element omdat dit een gevoel van spanning opriep, een gevoel dat aangeeft dat er iets groots aan 

de hand is. Ze gaven aan dat naarmate de spanning in de muziek steeg dat ze de beelden 

boeiender vonden worden. Acht van de tien respondenten hadden geen positieve waardering 

voor de voice over,  deze vinden ze te snel en te onduidelijk. Twee respondenten (M-3, V-3) 

waardeerden de voiceover wel positief omdat ze hierdoor ondanks de snelheid van de beelden 

toch de boodschap meekregen. Dan komt nu de beantwoording van de hoofdvraag aan bod. 

Hoe geven Nederlandse hoogopgeleiden betekenis aan de videoboodschap; A Message to All World 

Leaders, van Anonymous die op Youtube te zien is? 

De videoboodschap van Anonymous is gemaakt vanuit een ‘political cracking’ georiënteerde 

vorm van hacktivisme. De herkomst van deze oriëntatie in de hackers programmeurwereld 

brengt met zich mee dat er een sterke nadruk ligt op vrijheid van informatie en een voorkeur 

voor decentrale leiding en een wantrouwen richting autoriteit. Decentraliteit en collaboratie 

staan centraal in de werkwijze van Anonymous. Vanuit deze setting is een videoboodschap 

gemaakt welke tot doel heeft de kijker te overtuigen van de zaak van Anonymous. Het is een 

waarschuwing voor de politiek dat er een groepering bestaat die hen in de gaten houdt en 

anderzijds is het een videoboodschap die erop gericht is om de kijker te overtuigen om bij 

Anonymous aan te sluiten. De videoboodschap bevat veel informatie welke wordt gegeven via 

beeld en spraak. De beelden tonen politieke leiders, oorlog, kapitalisme en opstand terwijl de 

voice-over de boodschap verkondigt.  

Herkenning speelt een belangrijke rol de betekenisgeving van hoger opgeleiden Nederlanders, 

bij de betekenisgeving aan de videoboodschap van Anonymous.  Acht van de tien respondenten  

herkennen het getoonde beeld van de wereld niet , of kunnen zich niet identificeren met het 

onderwerp van (h)activisme. Hierdoor voelen zij zich niet aangesproken door de 

videoboodschap. De respondenten selecteren de beelden die ze wel herkennen en die hen wel 

aanspreken als het gaat om het geven van betekenis aan de videoboodschap. Er wordt aan de 

afzonderlijke beelden geen betekenis gegeven maar de beelden worden gegroepeerd. Aan deze 
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groepen wordt vervolgens betekenis toegekend. De coördinatie van shot A naar B speelt hierom 

een belangrijke rol bij de betekenisgeving. De coördinatie van de shots hangt samen met de 

achtergrondmuziek en de voiceover en de respondenten geven allemaal aan dat de muziek de 

boodschap dramatischer maakt. 

8.1 Discussie 
Met deze laatste alinea komt deze scriptie ten einde en kan er terug worden gekeken naar het 

onderzoeksproces. Eerst beschrijf ik wat er in mijn optiek goed en minder goed ging aan het 

onderzoek. Daarna blik ik terug op de resultaten en bespreek ik in hoeverre de resultaten 

verschillen en overeenkomen met mijn verwachtingen. Daarna ga ik in op zaken die ik anders 

zou doen in een volgend onderzoek. Ten slot blik ik terug op mijn rol als onderzoeker. 

Het eerste wat minder goed ging in dit onderzoek was dat het voor mij lang duurde voordat ik 

precies wist wat ik wilde onderzoeken. Ik had wel een thema waardoor ik gefascineerd was 

maar ik er moeite mee om dit thema om te werken naar een concreet onderwerp dat zowel 

wetenschappelijk en maatschappelijk relevant was. Het volgende dat het onderzoek bemoeilijkte 

was het beschrijven van de context. Tijdens het onderzoek bleek dat het beschrijven van de 

context lastig was omdat er weinig betrouwbare gegevens zijn van de cyberveiligheid in 

Nederland. Vanwege het anonieme karakter van Anonymous bleek het onmogelijk om een 

interview te houden met de maker van de videoboodschap. Hierom is er gekozen om een 

literatuurstudie te doen naar hacktivisme en Anonymous. Het maken van een semiotische 

analyse van de videoboodschap was door de grote hoeveelheid beelden lastig. Ten slot was ook 

het op rapporteren op academische wijze iets wat ik snel moest leren en dit vond ik lastig maar 

zeer leerzaam. 

Het eerste dat mij opviel tijdens het literatuuronderzoek naar hacktivisme was de 

verscheidenheid aan disciplines die aandacht besteden aan hacktivsme. Wat ik, had verwacht 

was dat hacktivisme vooral vanuit de ICT wetenschappen beschreven zou worden. Maar het 

grootste gedeelte van de wetenschappelijke literatuur komt vanuit de politicologie. De in deze 

scriptie gehanteerde definitie van Samuel zit het dicht bij mij persoonlijke idee dat ik vooraf 

over hacktivisme had. Voordat ik de semiotische analyse ging maken had ik verwacht dat de 

videoboodschap de kijker erg zou betrekken. Ik had totaal niet verwacht dat het 

tegenovergestelde zou blijken uit de semiotische analyse. 

In een ander onderzoek zou ik mijn onderzoek zo inrichten dat er een groter gedeelte van de 

beschikbare tijd aan veldonderzoek besteed zou worden. De eerste reden hiervoor is dat ik 

tijdens het onderzoek merkte dat ik het een hele aangename afwisseling vond om de interviews 
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af te nemen. Daarnaast merkte ik tijdens het analyseren van de interviewdata dat het gewoon 

erg lastig is om op zoek te gaan naar patronen wanneer je maar tien respondenten geïnterviewd 

hebt. Daarnaast ben ik van mening dat achteraf gezien hacktivisme een interessant onderwerp is 

dat het niet erg praktisch is om te onderzoeken. Dit had voorkomen kunnen worden door het 

wat breder binnen het thema van cyberveiligheid op zoek te gaan naar een onderwerp. De 

campagne Alert Online (www.alertonline.nl)  had hier uitstekende uitgangspunten voor 

geboden. Het maken van de semiotische analyse was een leuke bezigheid maar ook hier voor 

geldt dat je waarschijnlijk tot sterkere conclusies komt wanneer het product wat je analyseert 

wat minder complex is.  

Bij het uitvoeren van kwalitatief onderzoek is het lastig om na te gaan in welke de mate houding 

van de onderzoeker het onderzoek heeft beïnvloed. In het begin van het onderzoek had ik me 

voorgenomen om mij zoveel mogelijk als ‘outside’ onderzoeker op te stellen. Ik dacht dat dit met 

name voor het veldonderzoek zou gelden. Tijdens het onderzoek merkte ik echter dat op het 

moment dat je met literatuurstudie bezig bent je houding en aanzien van het onderzoek kan 

veranderen. Zo is mijn houding ten aanzien van hacktivisme en Anonymous heen en weer 

gegaan, van positief naar negatief. Het analyse instrument voor de semiotische analyse bood 

echter ruim voldoende houvast om de analyse niet te kleuren. Tijdens de interviews heeft dit 

ook geen problemen opgeleverd want ook dan werk je weer volgens je vaste methode en maak 

je gebruik van je topic list. Het transcriberen en het systematisch analyseren zorgt ook voor de 

vergroting van de objectiviteit.   
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Bijlage; transcript en screenshots videoboodschap 
 

This is a message to all world leaders from the global revolution to politicians, dictators and 

bureaucrats all over the planet. 

   

Surprised by the global disobedience? Let us explain to you your delicate situation, tens of 

thousands of years ago, men began to evolve, since then, our species has walked the dark and 

bloody road. 

 

   

Witch isolated people, condemned to live in fear, caused by ignorance 

 

   

Knowledge, ethics and technological development have always been conditioned by the elite and 

their wars, which is a reliant metaphor, which have done nothing more than perpetuate protocol 

and experiential social schemes. 
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Now we have arrived at the twenty-first century of our year, after two world wars, endorsing the 

possibility of a nuclear threat with assured mutual destruction. These so called economists and 

intellectuals, having announced by the US, the end of the story it seemed. Now more than ever 

their treaty  seems meaningless. 

 

   

Thinking that they had slowed down our rational development enough, they let us carry on with 

the progress model they so objected, was never more than to make them even richer and more 

powerful. However they did never consider the will of human spirits refuses to go, always. 

 

   

Well they believe they were overcoming us using economic shocks, our species has evolved in a 

mean manner. Using only the powers of culture and freedom we have reposed technological 

recourses that were point of our genius, which were only provided to us with consumerous 

intentions, 

 

   

so we have updated, regrouped and immunized our forces of operations and effectiveness. We 

absorbed their own tactics and techniques and power of persuasion to form our own mean 

streams and challenges. 
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Today, the revolution is spreading around the planet as a challenge against their suppression 

and they shamelessly try to shut down our freedom of expression. 

 

   

Finally information has reached critical mass, exploding in the melting cry of voices of who’s 

wishes and needs that can’t be covered 
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Now physically and digitally interconnected we form a huge collective consciousness. Maybe the 

corporate media silences it that his is happening but they cannot fool us anymore. The can 

temporarily stop some points but the process will continue unstoppable and is ever changing. 

Now it doesn’t matter which measures they take but trying to counter at us. The more violence, 

censorship and obstacles the put on our way, the more they expose their weakness.  

   

after millenniums of suffering, our species has stood up and nothing will ever be the same 

 

   

Their territorial game is ending, but friends, the story hasn’t ended this is where it begins we 

will take the streets in occupy, change is happening. The people should never fear the 

government. the government should fear the people, 

   

 

We are the people, we are the only system. We are Anonymous, we are a legion, we do not 

forgive, we do not forget, expect us. 

 


