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Inleiding 
  
 

Al vanaf het eind van de jaren 80 wordt een nieuwe generatie feministen aangekondigd, die 

de barricaden op zal gaan met nieuwe doelen en idealen. Vanaf het begin van de jaren 90 werd voor 

deze groep de term „derde feministische golf‟ gebruikt (Orr, 1997). Maar waar is deze derde 

feministische golf? Op een aantal uitzonderingen na (zoals een nieuwe hoofdredacteur van het 

feministisch blad Opzij, of de documentaire Beperkt Houdbaar van Sunny Bergman) is er in de 

traditionele media niet veel te zien van een derde feministische golf. Waar tijdens de tweede 

feministische golf zowel de media als de politiek bol stonden van feministische uitingen en 

feministen alomtegenwoordig leken, lijkt het nu angstvallig stil. Jonge feministen zijn actief in 

genderstudies en vrouwenstudies instituten op universiteiten, maar zijn de hedendaagse feministen 

ook aanwezig in de media? 

 Dat zijn ze: feministen zijn vooral aanwezig op het Web, “[t]he Internet has become a 

central tool for feminist groups” (Vogt en Chen, 2001, p371). Het Web maakt een steeds groter deel 

uit van het leven van mensen en heeft de afgelopen decennia grote ontwikkelingen doorgemaakt. 

Dit is een ontwikkeling geweest die begon met „platte‟ webpagina‟s, ook wel Web 1.0 genoemd, 

die enkel gebruikt kon worden om informatie over te brengen. Het Web is nu een medium waar 

gemeenschappen ontstaan, communicatie centraal staat, wordt samengewerkt, interactief inhoud 

wordt gemaakt die op de pagina‟s komt te staan en waar informatie niet alleen via tekst wordt 

overgebracht maar ook via multimedia. Deze nieuwe ontwikkeling op het Web wordt ook wel Web 

2.0 genoemd. Daarnaast is het Web vanaf steeds meer plekken en op steeds meer manieren 

toegankelijk, bijvoorbeeld via de mobiele telefoon.  

 Omdat het Web een zeer belangrijke rol speelt in het huidige feminisme, gaan wij 

onderzoeken op welke manieren verschillende feministische groepen gebruik maken van de 

mogelijkheden die het Web biedt. Ook willen wij onderzoeken of hier nog ruimte voor verbetering 

in zit. Onze onderzoeksvraag is dan ook: worden de mogelijkheden van het World Wide Web 

optimaal gebruikt door feministen die van het Web gebruik maken? Het doel van ons 

onderzoek is om een vollediger inzicht te geven in de manier waarop feministen gebruik maken van 

de mogelijkheden het Web. 

Om deze complexe vraag te kunnen beantwoorden, is het nodig zowel kennis te hebben van 

het Web en de mogelijkheden van het Web, als van de doelen, ideeën en methoden van 

verschillenden feministische stromingen en theorieën. Genderstudies en informatiekunde zijn dan 

ook de aangewezen disciplines om interdisciplinair onderzoek te doen naar mogelijkheden van het 

Web zoals deze gebruikt worden door feministen. Binnen genderstudies is het feminisme niet alleen 



2 

een belangrijk onderwerp van onderzoek (Henry, 2004), maar het is ook de oorsprong van de 

discipline
1
. Genderstudies houdt zich dan ook sterk bezig met het feminisme van zowel het heden, 

als het verleden en de toekomst. Informatiekundig onderzoek bevindt zich op het snijvlak tussen 

mens en techniek. Het Web bevindt zich op dit snijvlak en heeft een enorme impact op de mens en 

de maatschappij. Er is zelfs een meta-field dat door sommigen als oprijzende discipline wordt 

gezien dat zich richt op onderzoek naar het Web (Silver, 2004). Informatiekunde en genderstudies 

hebben samen dus de kennis om een antwoord te geven op onze onderzoeksvraag. 

  Centraal in de interdisciplinariteit van ons onderzoek staat het woord „optimaal‟. 

Informatiekunde doet onderzoek naar het Web en de mogelijkheden van het Web en heeft centrale 

theorieën over het Web en het gebruik daarvan. Ook heeft Informatiekunde kennis over de 

technologieën op het Web. Informatiekunde ziet optimaal webgebruik als een combinatie van de 

juiste technologieën die aansluiten bij de doelen van de gebruikers. In de context van genderstudies 

en onderzoek naar feminismen betekent optimaal dat het gebruik van het Web en de gevolgen 

hiervan overeen komen met de doelen en idealen van de feministische stromingen en daarnaast dat 

feministische kritieken op het Web in acht worden genomen. Optimaal betekent dan bijvoorbeeld 

dat er geen (onbedoelde) discriminatie plaatsvindt, of dat het beoogde publiek bereikt wordt. 

           Om te onderzoeken of feministen optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van het 

Web, is het nodig beide betekenissen van het woord „optimaal‟ te integreren. Beide disciplinaire 

perspectieven zijn dus niet los van elkaar te zien, maar zijn nodig om een geïntegreerd antwoord te 

geven op onze onderzoeksvraag. 

 In de titel , deze inleiding en de onderzoeksvraag van deze scriptie staan een aantal termen 

die we hieronder zullen uitleggen. Onder het woord gender, dat geen adequate vertaling in het 

Nederlands heeft, worden de niet-biologische aspecten van mannelijkheid en vrouwelijkheid 

verstaan. Het feminisme is een theoretische en activistische stroming die zich verzet tegen 

ongelijkheid en discriminatie, voornamelijk op het gebied van sekse en gender. In de woorden van 

bekend feminist bell hooks: “Feminism is a movement to end sexism, sexist exploitation and 

oppression” (Hooks, 2000). Gedurende de laatste decennia is het echter duidelijk geworden dat een 

focus op enkel gender niet genoeg is. Door het inzicht dat vrouwen onderling ook van elkaar 

verschillen, groeide het besef dat intersecties van gender, seksuele oriëntatie, ethniciteit, 

gezondheid, klasse etcetera, niet los van elkaar gezien kunnen worden (Wekker, 2002). Feminisme 

3.0 is een verwijzing naar de derde feministische golf. Cyberfeminismen zijn feministische 

stromingen waarin het Web een belangrijke rol speelt. In dit onderzoek gaan wij enkel in op 

feministen die van het Web gebruik maken. Op de betekenis van feministische golven, 

cyberfeminisme en andere disciplinaire begrippen uit de genderstudies, zullen wij in hoofdstuk 1 

dieper ingaan.  



3 

Het World Wide Web en het Internet zijn termen die vaak door elkaar worden gebruikt, 

maar die niet synoniem zijn. Het internet is een enorm netwerk van computers die mondiaal met 

elkaar verbonden zijn. Over de hele wereld staan servers, met informatie die via het internet voor 

iedereen toegankelijk is. Het World Wide Web is een manier om toegang te krijgen tot deze 

informatie. Gebruikers hebben toegang tot het World Wide Web via een browser, bijvoorbeeld 

Firefox of Internet Explorer, die het mogelijk maakt om door een internetadres in te typen een 

website te bezoeken (Driel, 2001). Een voorbeeld van gebruik van het internet zonder dat dit via het 

World Wide Web gebeurd is online gamen, waarbij de game via internet verbinding maakt met 

andere spelers. Hieraan komt het World Wide Web niet te pas. Wij beperken ons in dit onderzoek 

tot het World Wide Web, waarbij we de afkorting Web zullen gebruiken. In 2004 introduceerde 

Tim O‟Reilly de term Web 2.0. Deze term is sindsdien een buzzwoord geworden, in hoofdstuk 2 

zullen we verder ingaan op de verschillende definities van Web 2.0. Voor nu zullen we ons 

beperken tot de opmerking dat Web 2.0 gezien kan worden als een ontwikkeling van het Web als 

middel om informatie te publiceren en consumeren, naar een platvorm voor communicatie en 

samenwerking (O'Reilly, 2005a). 

Natuurlijk is het webgebruik van feministen een breed onderwerp en dit onderzoek zal dan 

ook enkele beperkingen hebben. Zo zullen wij wel bespreken welke webtechnologieën feministen 

gebruiken, maar we zullen wij geen volledige analyse kunnen geven van de manier waarop ze dat 

doen. Daarnaast zullen we ons alleen richten op dat deel van het Web waar Nederlands en Engels 

worden gebruikt en zullen we ons beperken tot webtechnologieën die voor ons toegankelijk zijn. 

Op deze en andere beperkingen zullen we verder ingaan op het moment dat ze aan bod komen.  

 In hoofdstuk 1 zullen wij vanuit het perspectief van genderstudies de achtergrond en doelen 

van cyberfeminismen bespreken en gaan wij in op feministische visies op het Web. In hoofdstuk 2 

zullen wij vanuit het perspectief van informatiekunde een theoretische weergave geven van het 

Web en de mogelijkheden van het Web. Deze twee perspectieven zullen in hoofdstuk 3 op elkaar 

aangesloten worden, om een fundament voor de interdisciplinaire integratie te leggen. Hiervoor 

zullen we ook de term optimaal definiëren. In hoofdstuk 4 zullen we de integratie praktisch 

uitwerken door een overzicht te geven van webtechnologieën en hoe deze worden gebruikt door 

feministen op het Web. Vervolgens geven wij in hoofdstuk 5 de voor- en nadelen van de 

mogelijkheden van het Web voor feministen weer, om uiteindelijk een antwoord te geven op de 

vraag of de mogelijkheden van het Web optimaal gebruikt worden door feministen op het Web.  
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1. Cyberfeminismen: surfen op de derde golf  
  

 In dit hoofdstuk zullen wij kort de geschiedenis van feminismen en genderstudies 

bespreken. Vervolgens zulen wij verder ingaan op de heterogeniteit van het feminisme en wat er in 

dit onderzoek bedoeld wordt met de term cyberfeminisme. Cyberfeminismen zullen in twee 

belangrijke categorieën verdeeld worden: conventionalistisch cyberfeminisme en avant-garde 

cyberfeminisme. Als laatst zullen wij bespreken welke doelen en aandachtspunten belangrijk zijn 

voor feministen op het Web. Natuurlijk zijn dit complexe onderwerpen en zijn we beperkt in de 

volledigheid die we in dit hoofstuk kunnen bereiken. Zo zal de geschiedenis van feminismen zich in 

dit onderzoek beperken tot feministische geschiedenis in de westerse wereld. Ook zal het  niet 

mogelijk zijn alle thema's die een rol spelen in feminismen aan bod te laten komen. Toch hopen wij 

een voor dit  onderzoek relevant overzicht te geven van cyberfeminismen en haar doelen. 

 

1.1 Feministische golven en de opkomst van genderstudies 

 

 De metafoor van golven wordt gebruikt om naar verschillende feministische ideeën of 

verschillende historische periodes van feminisme te verwijzen.De eerste feministische golf begon 

aan het eind van de 18e eeuw (Rendall, 1985) en focuste zich voornamelijk op thema's als 

stemrecht, eigendomsrecht en de vrouw als persoon voor de wet. Aan het begin van de twintigste 

eeuw werd zij minder prominent, nadat zij bereikt had dat in de meeste westerse landen vrouwen 

stemrecht hadden gekregen. De tweede feministische golf begon in de jaren 60 van de 20e eeuw en 

had haar hoogtepunt in de jaren 70 en 80 (Arneil, 1999). De tweede golf focuste zich op een groot 

aantal gevarieerde onderwerpen, waaronder patriarchie, de rol van vrouwen in het publieke leven, 

de symbolische betekenis van gender, seksualiteit en seksueel geweld, verschillen tussen vrouwen 

onderling, etcetera. Over de derde feministische golf wordt gesproken vanaf het begin van de jaren 

1990, of volgens sommigen al vanaf 1987 (Henry, 2004). Vaak wordt deze golf gezien als een vrij 

eclectische, een die de tweede golf vaak bekritiseert en die een grotere nadruk legt op online 

feminisme dan op offline feminisme. Karen Kaplan zei over de derde feministische golf zelfs dat 

het "an ideology without a movement" (in: Henry, 2004, p35) is: een set ideeën die, in contrast met 

de eerste twee golven, geen onderdeel is van een politieke beweging. 

 De metafoor van golven is er een die soms problematisch kan zijn. Het is bijvoorbeeld niet 

zo dat golven altijd overeen komen met leeftijd en generatie, tijdperk of specifieke feministische 

ideeën. Zo wordt de tweede feministische golf geassocieerd met politiek feminisme, maar hoeft een 

feministische tekst uit de jaren 70 natuurlijk niet noodzakelijk over politiek feminisme te gaan. En 
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een jonge feminist in 2010 kan er ideeën op na houden die over het algemeen geassocieerd worden 

met de tweede feministische golf, in plaats van met de derde feministische golf. De term 'golf' is 

dus onvolledig, maar kan wel bruikbaar zijn voor het aangeven van een set paradigma's, prioriteiten 

en ideeën die in een bepaalde periode veel voorkwamen en voorkomen. Bij feministen van de derde 

golf kunnen we bijvoorbeeld zeggen dat zij over het algemeen de nadruk leggen op de verschillen 

tussen vrouwen en feminismen, in plaats van een focus op overeenkomsten en „sisterhood‟, dat zij 

veel gebruik maken van het Web en dat zij weinig gebruik maken van grootschalig politiek 

activisme. Dit wil echter niet zeggen dat er geen jonge, hedendaagse feministen zijn die vinden dat 

alle vrouwen dezelfde strijd voeren en die compleet offline politieke actie voeren.  

 Als academisch onderzoeksveld is genderstudies ontstaan tijdens de jaren 70 van de vorige 

eeuw, toen het feminisme een zeer zichtbare rol speelde in de maatschappij. Een belangrijk 

onderwerp in het tweede golf feminisme was het feit dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de 

kunsten en de wetenschap. Om te onderzoeken wat hier de reden van was en om tegelijkertijd de 

geschiedenis van vrouwen in de kunst en wetenschap te herschrijven, werden op een aantal 

universiteiten afdelingen vrouwenstudies opgericht. Vrouwenstudies heeft altijd een band gehouden 

met het feminisme: "What has differentiated Women's Studies from other disciplines since its 

beginning in the 1970s has been an interconnection between academics and activism" (Pryse, 2000, 

p112). Na verloop van tijd veranderde de focus van deze opleidingen en hun onderzoek van het 

bestuderen van vrouwen in de maatschappij, naar het bestuderen van de rol van gender in de 

maatschappij. Bovendien werd het feminisme zelf ook een onderwerp van onderzoek. Uiteindelijk 

veranderden veel van deze opleidingen hun naam naar genderstudies zodat de naam de lading beter 

zou dekken. 

 In tegenstelling tot de meeste academische studies is genderstudies geen discipline maar een 

interdiscipline: het is intrinsiek interdiscipinair (Stanford Friedman, 2001). Dit komt doordat 

genderstudies het issue gender bestudeert vanuit verschillende academische en maatschappelijke 

uitgangspunten. Sandra Harding benadrukt dat gender op drie niveaus onderzocht moet worden: het 

individuele, het institutionele en het symbolische (Harding, 1986). Het individuele niveau valt 

onder de discipline psychologie, het institutionele niveau valt onder bijvoorbeeld sociologie en het 

symbolische niveau valt onder de geesteswetenschappen. Omdat in de werkelijkheid deze drie 

niveaus elkaar beinvloeden en met elkaar vermengd zijn, is genderstudies interdisciplinair in haar 

methoden ook interdisciplinair. Er worden niet alleen methoden uit meerder disciplines gebruikt om 

gender te onderzoeken, maar er zijn aan de hand daarvan ook nieuwe concepten ontwikkeld. Zo 

heeft Donna Harraway met methoden van onder andere de wetenschapsfilosofie een nieuw concept 

van objectiviteit ontwikkeld dat toegespitst is op genderstudies (Pryse, 2000).  
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 Genderstudies heeft geen grote overkoepelende theorieën aan haar basis staan, maar eerder 

verschillende paradigmata en aandachtsvelden. Er zijn dan ook constante (zelf)kritische discussies 

binnen genderstudies gaande over de methoden en ideeën die ten grondslag liggen aan het 

academisch onderzoek. Niet alleen academische reflectie speelt een belangrijke rol in 

genderstudies, reflectie op feminismen is ook eengroot onderdeel van genderstudies. In de volgende 

paragraaf zullen wij ingaan op verschillende feminismen, waarbij wij de nadruk zullen leggen op de 

cyberfeminismen. 

 

1.2 (Cyber)feminismen 

 

 Feministen zijn het niet altijd en over alle onderwerpen met elkaar eens. Dit zorgt ervoor dat 

er veel verschillende feminismen zijn, met alle een andere focus: postmodern, sex-positief, lesbisch, 

anarchistisch, black, queer en nog veel meer. Bovendien zijn er ook binnen deze groepen 

verschillen in ideeën en inhoud. De reden dat we in dit onderzoek het woord feminismen gebruiken 

in plaats van het uniforme feminisme is dan ook om de verscheidenheid in feministische 

standpunten niet uit het oog te verliezen. Juist die pluraliteit is belangrijk voor de derde golf 

feministen. Zij fucussen de aandacht nadrukkelijk op de verschillen tussen henzelf en de tweede 

golf, voornamelijk door zich af te zetten tegen het beeld van rigiditeit dat er over de tweede golf 

bestaat (Henry, 2004).  Derde golf feministen benadrukken vaak de verschillen tussen vrouwen en 

feministen onderling in ideologie, seksualiteit, ethniciteit, klasse, nationaliteit, leeftijd etcetera. 

 Over het algemeen worden feministische ideeën ingedeeld in drie perspectieven: 

gelijkheidsdenken, verschildenken en deconstructivistisch denken (Buikema & Smelik, 1993). 

Gelijkheidsfeminisme heeft als doel de maatschappelijke verschillen tussen mannen en vrouwen op 

te heffen. Ten grondslag hieraan ligt het idee dat er eigenlijk geen fundamentele verschillen tussen 

vrouwen en mannen (zouden moeten) zijn. Verschildenken focust zich op het onderzoeken en 

positief benoemen van verschillen tussen vrouwen en mannen. Zij zien verschillen tussen vrouwen 

en mannen niet als het probleem, maar wel het feit dat vrouwen en hetgeen zij doen minder 

gewaardeerd worden. Deconstructivistiche feministen bevragen concepten als mannelijkheid en 

vrouwelijkheid. Zij zien de dichotomie man-vrouw als iets dat doormiddel van taal geconstrueerd is 

in onze maatschappij en ook in de maatschappij zijn waarde krijgt toegewezen (Buikema & Smelik, 

1993). De woorden man en vrouw verwijzen voor hen dan ook niet naar wat iemand intrinsiek is, 

maar naar wat iemand gemaakt is door zijn of haar context. Genderstudies kan feministen dus 

indelen in verschillende subgroepen, in groepen met een focus op een bepaald onderwerp en ook  

op verschillend in theoretische basis: verschildenken, gelijkheidsdenken en deconstructivistisch 

denken.  
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 Ook het woord „cyber‟ is een basis waarop femnisten ingedeeld kunnen worden. Cyber geeft 

aan dat voor deze feministen het Web een belangrijk medium is in het bereiken van hun 

doelstellingen. Eerder is al besproken dat de derde feministische golf zich voor een zeer groot 

gedeelte afspeelt op het Web. Het feit dat juist derde golf feminismen gebruik maken van het Web 

heeft een ontzettend voor de hand liggende reden: tijdens de eerste en tweede feministische golf 

bestond het Web nog niet. Maar er zijn natuurlijk ook nog andere redenen waarom derde golf 

feministen gebruik maken van het Web. Wij zullen aan het einde van dit hoofdstuk uitgebreid op 

deze redenen terugkomen. 

 Het begrip cyberfeminisme is voor het eerst gebruikt in 1992 door het Australische 

kunstenaarscollectief VNS Matrix in hun Cyberfeminist Manifest for the 21
th

 Century (VSN 

Matrix, 2001). In de afgelopen 18 jaar is het woord cyberfeminisme in veel verschillende contexten 

en in allerlei verschillende betekenissen gebruikt
2
. Dit heeft jammer genoeg de bruikbaarheid van 

dit begrip gedevalueerd. In dit onderzoek echter, gebruiken wij de term cyberfeminismen 

simpelweg om te verwijzen naar feministen die gebruik maken van het Web als onderdeel van hun 

feminisme. Dit kan bijvoorbeeld een online discussie over feministische theorievorming zijn, maar 

ook het online plannen van acties of het online uitdragen van feministisch ideeën. 

 Cyberfeministen en academische teksten over cyberfeminismen hebben over het algemeen 

een normatieve mening over het Web en feministisch internetgebruik. Hoewel er veel over 

cyberfeminisme geschreven is, zijn deze meningen over het algemeen te verdelen over twee soorten 

feminismen: conventionalistisch cyberfeminisme en avant-garde cyberfeminisme, een verdeling 

gemaakt door Jane Kenway en Helen Nixon (1999). In de volgende twee paragrafen zullen wij 

ingaan op de betekenis van deze beide begrippen. 

 

1.3 Conventionalistisch cyberfeminisme 

 

 Conventionalistische cyberfeministen houden zich bezig met vraagstukken die ook centraal 

staan in het werk van feministen die zich niet met het Web bezig houden. Dit zijn onderwerpen die 

duidelijk als "politiek" te herkennen zijn, zoals de verdeling van macht, kennis en middelen in de 

maatschappij/wereld en de verschillende status die mannelijkheid en vrouwelijkheid hebben in de 

maatschappij (Kenway en Nixon, 1999). Conventionalistisch cyberfeministen zien het Web als iets 

dat sterk met de maatschappij verbonden is. Omdat het Web is geschapen in en door een 

seksistische wereld, is het zo dat het Web hier onderdeel van is en dus inherent ook seksistisch is: 

“Cyberspace cannot escape the social construction of gender because it was constructed by 

gendered individuals, and because gendered individuals access it, in ways that reinforce the 

subjugation of women.” (Luckman, 1999, p38). Conventionalistisch cyberfeministen verplaatsen de 
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focus van maatschappelijke en politieke feministische kritieken dan ook van de maatschappij naar 

het Web.  

 Zo focussen conventionalistisch cyberfeministen zich onder andere op het feit dat veel 

minder vrouwen dan mannen toegang hebben tot het Web, als gevolg van gebrek aan middelen, 

opleiding of technische kennis. Maar ook hebben zij kritiek op het feit dat man/vrouw 

verhoudingen die in de maatschappij ongelijk zijn, doorspelen op het Web (Luckman, 1999). 

Interactie op het Web is er een waarbij het lichaam in feite geen invloed heeft. Geslacht en etniciteit 

hebben geen invloed op je fysieke mogelijkheid een tekst op het Web te lezen of te schrijven. Het is 

over het algemeen zelfs onmogelijk te weten of een lezer/communicatiepartner op het Web een man 

of een vrouw is en welke ethniciteit deze heeft (Fredrick, 1999). Toch wordt er, ook op het Web, 

verschillend gereageerd al naar gelang iemand wordt gedacht een man of een vrouw te zijn 

(Rellstab, 2007). Bovendien nemen de meeste mensen online aan dat de „ander‟ waarmee zij 

communiceren, een witte man is, tenzij zij aanwijzingen van het tegendeel hebben. Dit maakt van 

mannelijkheid online de norm, net zoals het volgens veel feministen in de maatschappij het geval is 

(Wilding, 1998).  

 Juist veel academische cyberfeministen zijn onder de conventionalistisch cyberfeministen te 

scharen. Zij bekijken het webgebruik van feministen en vrouwen in het algemeen van een afstandje 

en zijn gewend om in hun observaties de nadruk te leggen op processen waar seksisme aan ten 

grondslag ligt. Sherry Turkle legt bijvoorbeeld de nadruk op het feit dat software weergeeft hoe de 

maker denkt dat de wereld in elkaar zit of zou moeten zijn. Maar programmeren is een process 

waarbij keuzes gemaakt worden, in plaats van een weergave van de realiteit (Turkle, 2005). 

Daarom is het volgens Turkle altijd belangrijk om ook op het Web te vragen: “Who wrote these 

words, what is their message, why were they written, and how are they situated in time and place, 

politically and socially?” (Turkle, 2005, p14). Rosi Braidotti legt de nadruk onder andere op het feit 

dat de wereldwijde ongelijkeheid tussen noord en zuid door de komst van het Web enkel versterkt 

wordt. Bovendien waarschuwt zij dat de potentie van het Web zowel een positief als negatief effect 

kan hebben: "One of the great contradictions in Virtual Reality images is that they titillate our 

imagination, promising marvels and wonders of a gender-free world while it simultaneously 

reproduces some of the most banal, flat images of gender identity, but also class and race relations 

that you can think of.” (Braidotti, 1996). Susanna Paasonen vult hierop aan dat “[w]hile the internet 

has been marked as a free-zone for remaking identity, its everyday users tend to point to far more 

conventional figurations of gender and desire.” (Paasonen, 2005, p3). Het is duidelijk dat 

conventionalistisch cyberfeministen waarschuwen voor de negatieve effecten die het Web kan 

hebben op de gelijkheid van mensen. Tegelijkertijd proberen zij oplossingen aan te dragen hoe met 

dit gevaar het beste omgegaan kan worden en hoe het Web hiervoor gebruikt kan worden. Avant-
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garde cyberfeministen kijken op een andere, over het algemeen minder academische, manier naar 

het Web. 

 

1.4. Avant-garde cyberfeminisme 

 

 Avant-garde cyberfeminismen zijn over het algemeen postmodernistisch in de zin dat zij 

niet geloven in een „groot verhaal‟: een enkele waarheid die voor iedereen geldt. Zij gebruiken het 

Web om de veelheid aan manieren van vrouw-zijn, afwijkende vrouwelijkheden, genderuitingen en 

seksualiteiten te vieren. Technologie en het Web worden gebruikt om met nieuwe identiteiten te 

experimenteren (Kenway & Nixon,1999). Hoewel Kenway en Nixon aangeven dat zij "do not 

necessarily seek to unsettle gender and sexual binaries so much as to play with or mock, exaggerate, 

and distort them" (Kenway & Nixon, 1999), wil dat niet zeggen dat avant-garde cyberfeministen 

geen doelen hebben. Het Web gebruiken is namelijk de manier van avant-garde cyberfeministen om 

mannelijkheid en vrouwelijkheid een andere betekenis te geven. In feite gebruiken zij het Web als 

de plek waar zij feministische theorieën in de praktijk brengen. 

 Rosi Braidotti geeft aan dat juist het plezier en ogenschijnlijk niet-serieuze van de avant-

garde cyberfeministen, het experimenteren met de mogelijkheden van het Web en met betekenissen, 

zo belangrijk is. Om een balans te vinden tussen de uitersten van aan de ene kant alle macht op en 

over het Web in de handen van mannen te laten, en aan de andere kant het willen beginnen van een 

dictatoriaal feminitisch online utopia, is het volgens Braidotti zo dat "cyber-feminism needs to 

cultivate a culture of joy and affirmation” (1996). Deze „joy‟ wordt door avant-garde 

cyberfeministen gebruikt om de ideeën van de derde feministische golf uit te dragen 

 Een groot verschil tussen conventionalistische cyberfeministen en avant-garde 

cyberfeministen is dan ook dat de eerste groep meer de nadruk legt op de context van en de 

problemen binnen het Web, terwijl de tweede groep de nadruk legt op de mogelijkheden van het 

Web voor feministen. Dit is de reden waarom we in dit onderzoek niet alleen feministen die sterk 

postmodernistisch en met nadruk op Braidotti's „joy‟ van het Web gebruik maken onder avant-garde 

cyberfeministen scharen, maar ook die feministen die laten zien de mogelijkheden van het Web als 

onderdeel van hun feminisme te omarmen. Zo ziet Elizabeth Wood sexblogs van vrouwen 

bijvoorbeeld als een feministisch project, omdat zij essentiele kennis over lichamelijkheid in de 

handen van vrouwen houden (Wood, 2008). 

 Het is natuurlijk onmogelijk om alle cyberfeminismen simpelweg in te delen in 

conventionalistisch of avant-garde. Sommigen zullen niet precies in een van deze hokjes passen, 

terwijl anderden, zoals Rosi Braidotti, in beide vallen. Toch is het, voor het doel van dit onderzoek, 

nuttig een onderscheid aan te brengen tussen cyberfeminismen die waarschuwen voor het 
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intrinsieke seksisme van het Web en diegenen die het Web gebruiken voor hun feministische 

doelen. In de volgende paragraaf wordt verder ingegaan op wat deze feministische doelen kunnen 

zijn. 

 

1.5 Feministische doelen en aandachtspunten 

 

 Zoals feministische ideeën van elkaar kunnen verschillen, zo doen de doelen van feministen 

dat ook. Waar een seks-positieve conventionalistisch cyberfeminist tot doel kan hebben meer 

vrouw-vriendelijke porno op het Web te krijgen om zo het intrinsieke seksisme van het Web te 

verminderen, kan tegelijkertijd een seks-negatieve avant-garde cyberfeminist een collectief 

beginnen dat tot doel heeft pornosites juist te hacken. De uiteindelijke doelen van cyberfeministen 

zijn dus onmogelijk samen te vatten, omdat die gevarieerd zijn en zich zowel op het Web als offline 

kunnen afspelen. Interessanter voor dit onderzoek, is wat het doel van het gebruik van het Web kan 

zijn voor cyberfeministen. Volgens Christina Vogt en Peiying Chen is het Web een van de 

belangrijkste manieren geworden om feministische doelen te bereiken: "The Internet has become a 

central tool for feminist groups for developing resources (...), producing knowledge, disseminating 

information, and mobilizing actors" (2001, p371). 

 Een van de voornaamste doelen die cyberfeministen hebben, is het verspreiden van 

informatie over (cyber)feminisme. Dit kan zijn om geïnteresseerden meer te leren over een 

onderwerp, maar ook om bij mensen nieuwe interesse te kweken in feminisme. Een andere doel is 

het communiceren over feministische onderwerpen. Dit kan gebeuren om meningen uit te wisselen, 

maar ook bijvoorbeeld om informatie en kennis te delen of om persoonlijke ervaringen uit te 

wisselen. Een derde doel van het gebruik van het Web, is als „plek‟ om samen te werken. Juist in de 

derde golf heeft het feminisme een steeds internationaler karakter gekregen. Bovendien biedt het 

Web veel mogelijkheden om samen aan een product zoals een website, een wiki of een weblog te 

werken. De laatste reden voor cyberfeministen om het Web te gebruiken, is om offline iets tot stand 

te brengen. Dit kan een actie of een congres zijn, maar ook een kunstwerk of het oprichten van een 

organisatie.  

 Belangrijk voor feministen is, zoals de conventionalistisch cyberfeministen aangeven, dat 

het seksisme en de discriminatie die onderdeel zijn van de maatschappij, geen onderdeel zijn van 

het Web. Op deze en andere aandachtspunten voor feministen op het Web, zullen wij verder ingaan 

in hoofdstuk 4 en 5. 
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1.6 Conclusie 

 

In de woorden van Sibylle Gruber: “we--that is scholars interested in exploring (...) new 

communication tools--know that any tool comes attached with values and has to be approached as a 

product of society” (1999, p 207). Juist omdat de maatschappij doorklinkt in het Web, is het 

belangrijk te weten of dit het Web minder bruikbaar maakt voor feministen. Er zijn veel soorten 

feminismen, die het lang niet altijd met elkaar eens zijn. Cyberfeministen maken gebruik van het 

Web en horen bij de derde feministische golf, al kunnen zij qua ideeën ook overeenkomsten hebben 

met eerdere feministen. Zij zijn in te delen in conventionalistisch cyberfeministen en avant-garde 

cyberfeministen. De eersten benadrukken dat het Web niet alleen een zegen is, maar ook nadelen 

heeft voor gelijkheid, terwijl de tweede groep het Web omarmt en probeert te gebruiken voor hun 

feministische doeleinden.  

 Wanneer wij willen weten of feministen optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van 

het Web, zullen wij naar de avant-garde feministen kijken om te onderzoeken waarvoor zij het Web 

gebruiken. Tegelijkertijd kijken wij naar de ideeën van de conventionalistisch feministen om te 

onderzoeken of het Web ook daadwerkelijk optimaal is voor feministen, of dat het ook sommige 

ongelijkheden versterkt.  

 Na dit overzicht van cyberfeminisme vanuit perspectief van genderstudies, zullen wij in het 

volgende hoofdstuk ingaan op de mogelijkheden van het Web vanuit informatiekundig perspectief.  
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2. Het Web: een web van mogelijkheden 
 

Nadat we in het vorige hoofdstuk hebben gezien dat er veel verschillende cyberfeminismen 

zijn zullen we in dit hoofdstuk ingaan op een informatiekundig perspectief op de mogelijkheden 

van het Web voor cyberfeministen. We zullen eerst kort ingaan op informatiekunde als 

multi(discipline) en daarna zullen we het Web definiëren. Op basis van die definitie zullen we een 

beknopte geschiedenis van het Web geven en aan de hand daarvan verder ingaan op de termen Web 

1.0, Web 2.0 en Web 3.0. In paragraaf 1.3 zullen we verder gaan door de sociale processen op het 

Web te bespreken aan de hand van een theorie van Fuchs (2010). Ten vierde zullen we de 

technologieën op het Web bespreken aan de hand van verschillende classificatiemethoden uit de 

velden Computer-Supported Cooperative Work en Computer-Mediated Communication.  

 

2.1 Informatiekunde en het Web 

 

Informatiekunde is een jonge en veelzijdige discipline, de grenzen van de discipline zijn niet 

duidelijk gedefinieerd en er wordt op een multidisciplinaire manier onderzoek gedaan. 

Informatiekunde kan daarom worden gezien als een multidiscipline. Informatiekunde gebruikt 

inzichten en theorieën uit de sociale wetenschappen, bètawetenschappen en geesteswetenschappen. 

Pettigrew en McKechnie hebben echter geconcludeerd dat in informatiekundig onderzoek weinig 

theorieën worden gebruikt (2006). Ze wijten dit aan het feit dat informatiekunde een jonge 

discipline is die nog niet veel eigen theorieën heeft ontwikkeld. Het grootste deel van de theorieën 

die worden gebruikt zijn afkomstig van de Sociale wetenschappen (Pettigrew & McKechnie, 2006). 

De theorie van Fuchs die we behandelen is gebaseerd op theorieën uit de sociale wetenschappen, de 

classificatiemethoden die we bespreken zijn afkomstig uit de Informatiekunde.  

Informatiekunde doet onderzoek naar het snijvlak van mens en techniek. Er wordt onder 

andere onderzoek gedaan naar communicatie- en informatieprocessen op individueel, 

organisationeel
3
, en maatschappelijk niveau (“werkcollege instructies”, 2010, p9). In dit hoofdstuk 

zullen we al deze dimensies gebruiken om de mogelijkheden van het Web te beschrijven.  

Allereerst zullen we ingaan op het Web als een systeem dat op het snijvlak ligt tussen 

techniek en mens. We zullen in dit hoofdstuk het Web beschouwen als een techno-sociaal systeem 

(Fuchs, 2010). Hierin slaat techno-sociaal systeem op het idee dat het Web een technische en een 

sociale kant heeft die elkaar constant beïnvloeden en vormen. De mens ontwikkelt de technische 

infrastructuur van het Web, en deze technische infrastructuur vormt de sociale processen van de 

gebruikers op het Web. Er kan gesteld worden dat alle technologieën op het Web sociaal zijn omdat 

ze een product zijn van sociale processen (Fuchs, 2010). Het Web reflecteert bepaalde interpretaties 
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van de wereld van bepaalde groepen en door het gebruik van het Web vormen deze betekenissen 

ons denken en onze acties. Het Web is sociaal omdat het menselijke belangen, inzichten, doelen en 

intenties reflecteert, het bepaalde functies heeft in de samenleving en sociaal gedrag beïnvloed 

(Fuchs, 2010). Omgekeerd worden de sociale processen op het Web mogelijk gemaakt en dus 

beïnvloed door webtechnologieën (Fuchs, 2010). We zullen in dit hoofdstuk ingaan op 

technologieën en sociale processen op het Web.  

Op maatschappelijk niveau naar het Web gekeken is er een wisselwerking tussen het Web 

en de maatschappij. Het Web wordt gevormd de (sociale processen in) de maatschappij, zowel 

online als offline, en de maatschappij wordt beïnvloed door (sociale processen op) het Web. Acties 

op het Web kunnen offline resultaten hebben en de maatschappij beïnvloeden.  

Hieronder zullen we een beknopte geschiedenis van het Web geven vanuit een sociale en 

een technische invalshoek.  

 

2.2 Geschiedenis van het Web 

 

In deze paragraaf zullen we een beknopte geschiedenis van het Web geven vanuit een 

sociale en een technische invalshoek. Het Web is ontwikkeld door Tim Berners-Lee in het CERN 

tussen 1989 en 1991. In 1993 werd het Web uitgebracht voor het grote publiek. Het hoofddoel van 

Tim Berners-Lee bij het ontwikkelen van het Web was om een shared information space te maken 

door middel waarvan mensen en machines kunnen communiceren (Berners-Lee, 1999). Op het Web 

bestonden in de begintijd al communicatietechnologieën, maar de meeste technologieën richtten 

zich op het publiceren en consumeren van informatie (O‟Reilly, 2005a). Naar deze staat op het Web 

werd later gerefereerd als Web 1.0. De definitie van Web 1.0 hangt echter af van de manier waarop 

Web 2.0 wordt gedefinieerd.  

In 2004 werd door Tim O‟Reilly de term Web 2.0 geïntroduceerd om de nieuwe 

ontwikkelingen die aan het ontstaan waren op het Web aan te duiden. Echter, veel technologieën 

die nu aan Web 2.0 worden toegeschreven bestonden op dat moment al. Het is dus niet zo dat in 

2004 Web 2.0 is ontstaan. De term Web 2.0 is sinds zijn introductie voor heel veel verschillende 

dingen gebruikt. De term wordt onder andere gebruikt om een ideologie en een business model aan 

te geven waarin user-generated content centraal staat (Fuchs, 2010). Wij zullen echter in deze 

scriptie vooral ingaan op de sociale en de technische dimensie van de term. Web 2.0 wordt vaak 

uitwisselbaar gebruikt met de term social software (Fuchs, 2010). Het ontstaan van social software 

op het Web wijst erop dat het Web „socialer‟ zou zijn geworden. Hiermee wordt bij de meeste 

definities van social software bedoelt dat deze software gebruikers in staat stelt om met elkaar te 

communiceren, online communities te vormen en samen te werken (Fuchs, 2010). Ook O‟Reilly 
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geeft een definitie van social software die daarop aansluit: “With the rising importance of social 

software the character of the World Wide Web changes, many-to-many-communication and co-

operative knowledge production seem to become new dominant qualities of the Web.” (O‟Reilly, 

2005a). 

Volgens Tim O‟Reilly betekent de overgang van Web 1.0 naar Web 2.0:  “ a change from 

the Web as a publishing platform to a tool supporting participation” (O‟Reilly, 2005a). 

Webgebruikers worden door de opkomst van social software in staat gesteld om te participeren in 

manieren waarop ze technologieën gebruiken en in het maken van de inhoud van de technologieën. 

Een voorbeeld is Wikipedia waar webgebruikers de inhoud van de encyclopedie schrijven en samen 

verantwoordelijk zijn voor de betrouwbaarheid van de informatie. Ook worden gebruikers ingezet 

als medeontwikkelaars van technologieën. Dit gebeurt onder andere met open source software, 

software die vrij toegankelijk is en waarvan de broncode openbaar is. Iedereen met de juiste 

technische achtergrond kan zo de software aanpassen en verbeteren (O‟Reilly, 2005a).
4 

Er is veel speculatie over ontwikkelingen van het Web in de toekomst. De meningen zijn 

echter verdeeld over hoe Web 3.0 eruit komt te zien. Berners-Lee‟s droom voor het Web is 

tweeledig. Ten eerste zou hij willen dat het Web een krachtige manier biedt voor mensen om samen 

te werken (1999). Deze visie komt overeen met wat Fuchs et al. zien als Web 3.0: “networked 

digital technology that supports human co-operation.” (2010, p43). Ten tweede zou Berners-Lee de 

samenwerking tussen mensen uitgebreid willen zien zodat deze zich ook uitstrekt tot computers: 

“Machines become capable of analysing all the data on the Web – the content, links and 

transactions between people and computers” (1999, p169). Een zogenaamd Semantic Web zou het 

bijvoorbeeld makkelijker moeten maken om informatie te zoeken en indexeren. Voor velen wordt 

onder Web 3.0 het Semantic Web verstaan. 

 In de volgende paragraaf zullen we drie sociale processen op het Web identificeren en 

vaststellen dat deze processen ook gezien kunnen worden als communicatieprocessen en 

informatieprocessen.  

 

2.3 Sociale processen op het Web 

 

In deze paragraaf zullen we drie sociale processen op het Web identificeren en vaststellen 

dat deze processen ook gezien kunnen worden als communicatieprocessen en informatieprocessen. 

De processen die we zullen behandelen zijn cognitie, communicatie en samenwerken. Het eerste 

sociale proces dat we behandelen is cognitie. Cognitie als sociaal proces op het Web is een 

individueel proces waarin een persoon via het Web zichzelf met een ander persoon verbindt (Fuchs, 

2010). Een voorbeeld hiervan is dat een persoon een website maakt die door anderen gelezen kan 
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worden. Maar ook het lezen, en zoeken van informatie valt onder cognitie. Cognitie kan als sociaal 

proces gezien worden omdat alle technologieën op het Web als sociaal gezien kunnen worden 

omdat ze een product zijn van sociale processen. Gebruik maken van technologie kan dus op 

zichzelf al gezien worden als een sociale actie (Fuchs, 2010). Cognitie is dus een sociaal proces 

maar in het voorbeeld zien we al dat cognitie ook een informatieproces en een communicatieproces 

is. De maker van de website genereert individueel informatie en communiceert op die manier met 

de lezer van de website. De communicatie verloopt hier maar één kant op, van de schrijver naar de 

lezer. In figuur 1 worden de sociale processen uitgedrukt  

Fuchs definieert cognitie niet als communicatie, volgens hem ontstaat er pas communicatie 

op het moment dat er sprake is van feedback en een wederzijdse informatiestroom ontstaat (2010). 

Een voorbeeld van communicatie is een weblog met reacties. Net als bij de website genereert de 

schrijver individueel informatie voor lezers, maar bij een weblog heeft de lezer de mogelijkheid om 

te reageren. Op het moment dat de lezer dat doet wordt de lezer schrijver en de schrijver lezer en is 

er sprake van communicatie tussen de twee. Deze situatie is te zien in figuur 1. Informatie wordt 

door middel van interactie gegenereerd en uitgewisseld. 

  

 

Figuur 1: Cognitie, communicatie en samenwerken als informatieprocessen (bron: Fuchs 2010) 
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Het derde sociale proces dat we behandelen is samenwerken. Samenwerken ontstaat doordat 

er communicatie plaatsvindt met een specifiek doel en er uit deze communicatie gedeelde of 

gezamenlijk geproduceerde resources ontstaan (Fuchs, 2010). Een voorbeeld is Wikipedia, waar 

gezamenlijk door webgebruikers een encyclopedie wordt gemaakt. Per onderwerp ontstaat een 

document met een uitleg van het onderwerp. Dit document is de resource die is ontstaan uit de 

samenwerking. Daarnaast is er een plek waar communicatie plaats vindt over hoe het uiteindelijke 

document eruit moet zien. Het genereren van informatie in een samenwerkingsproces gebeurt 

doordat communicerende webgebruikers integratief samen informatie genereren, waaruit een soort 

product ontstaat (zie figuur 1). Het resultaat is vaak iets van een document en is meer dan enkel de 

informatie die ontstaat door het communiceren, de communicatie staat in dienst van het proces om 

samen iets te produceren. 

 De introductie van de concepten cognitie, communicatie en samenwerken kan voor veel 

dingen worden gebruikt. Zo kunnen we onderzoek naar sociale processen, informatieprocessen en 

communicatieprocessen op het Web indelen naar niveau. Cognitie bevindt zich op een individueel 

niveau en communicatie en samenwerken kunnen op een organisationeel niveau worden 

onderzocht. Een fenomeen dat zich bevindt op organisationeel niveau op het Web zijn online 

communities. Preece zegt over de term online community: “superficially, the term online 

community isn‟t hard to understand, yet it is slippery to define” (2000, p9).  Ze zegt dat de term 

verschillende dingen betekent voor verschillende mensen. Het is daarom lastig om het fenomeen 

online communities in te delen in één van de sociale processen communicatie of samenwerken. We 

beperken ons hier daarom tot de opmerking dat online communities ofwel tot communicatie, ofwel 

tot samenwerken behoren en dat het van de definitie die je gebruikt afhangt bij welke. In deze 

scriptie zullen we verder niet ingaan op online communities omdat ze buiten het bereik van het 

onderzoek liggen.  

 Een toepassing van de indeling in cognitie, communicatie en samenwerken is dat we deze 

indeling kunnen plaatsen in de geschiedenis van het Web die we in paragraaf 2.2 hebben gegeven. 

Van de beginperiode van het Web, Web 1.0, kunnen we zeggen dat er toen vooral cognitie als 

sociaal proces op het Web plaatsvond. Web 2.0 wordt over het algemeen gezien als de opkomst van 

samenwerking en grootschalige communicatie. Op dit moment is het grootste deel van het Web 

volgens Fuchs cognitie en communicatie (2010). Fuchs et al zeggen het volgende over 

samenwerking op het Web: “We find certain technologies of co-operation such as wikis, but they 

still constitute a minority of the Web. Therefore, we can say that a fully co-operative Web does not 

yet exist and it is unclear if it will ever come into existence or not” (Fuchs et al, 2010, p52).  

 De indeling naar cognitie, communicatie en samenwerken kan ook gebruikt worden om 

technologieën te classificeren. Zo zijn er technologieën die cognitie mogelijk maken, die als 
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medium optreden voor communicatie en die samenwerken ondersteunen (Fuchs, 2010). In de 

volgende paragraaf zullen we ingaan op andere classificatiemethoden. 

 

 
2.4 Technologieën op het Web 

 

Om grip te krijgen op het enorme scala aan technologieën op het Web zullen we hier een 

aantal methoden bespreken om webtechnologieën te classificeren. Eén van deze methoden is een 

indeling van webtechnologieën op basis van de sociale processen die ze ondersteunen. Zo zijn er 

technologieën die cognitie mogelijk maken, die als medium optreden voor communicatie en die 

samenwerken ondersteunen (Fuchs, 2010). Een andere manier om technologieën in te delen is aan 

de hand van de media die worden gebruikt. De vier belangrijkste media zijn tekst, audio, video en 

afbeeldingen (Zaphiris, 2008). Elk medium heeft zijn eigen voor en nadelen voor communicatie dus 

daarom worden ze vaak in combinatie gebruikt. Een goed voorbeeld van een technologie met die 

gebruik maakt van meerdere media is YouTube, YouTube gebruikt als belangrijkste medium video 

met bijbehorend audio. Er is echter ook een sectie waar commentaar kan worden geleverd in 

tekstvorm. Ook wordt er gebruik gemaakt van een manier van communiceren die niet echt één van 

bovenstaande media gebruikt. Ballot Box Communication is een mechanisme die de algemene 

ervaring en meningen van individuen verzameld door gebruikers te laten kiezen uit een beperkt 

aantal opties om zo de interesses van de massa bloot te leggen (Xia, Huang & Duan, 2009). Het 

voordeel van Ballot Box Communication is dat het erg weinig moeite kost voor de gebruiker om in 

te vullen en zo dus makkelijk data over veel gebruikers verzameld kan worden. Voorbeelden van 

Ballot Box Communication zijn voting, tagging, rating en bezoekers statistieken. YouTube gebruikt 

rating methoden en bezoekers statistieken om de populariteit van video‟s te bepalen. In de 

begindagen van het Web bestonden er op het Web vooral op tekst gebaseerde technologieën al dan 

niet aangevuld met afbeeldingen. Doordat internetverbindingen steeds sneller worden zijn media als 

video en audio steeds meer opgekomen. 

 Een veelgebruikte manier om technologieën te classificeren in de Computer-Supported 

Cooperative Work en Computer-Mediated Communication is door de time/distance matrix (Preece, 

2000, Borghoff & Schlichter, 2000, Olsen & Olsen, 2008). De matrix classificeert technologieën 

aan de hand van of de gebruikers op dezelfde geografische locatie aanwezig zijn en of de interactie 

synchroon of asynchroon verloopt. Als een technologie synchroon is betekent dit dat de gebruikers 

op hetzelfde moment actief zijn, een voorbeeld hiervan is chat. Als een technologie asynchroon is 

dan zijn de gebruikers niet op hetzelfde moment actief, een voorbeeld hiervan zijn fora (Olsen & 

Olsen, 2008). Het Web is een zeer geschikt medium voor gebruikers die op verschillende 
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geografische locaties zijn, dit is dan ook bijna altijd het geval. In dit onderzoek moeten we ons 

beperken tot asynchrone technologieën omdat interactie via synchrone technologieën voor ons niet 

toegankelijk is.  

 

    

Figuur 2: Vier typen relaties (Bron: Xia, Huang & Duan, 2009) 

 

Een derde manier om webtechnologieën te classificeren is door middel van het type relatie 

die ze ondersteunen. Te onderscheiden zijn: one-to-one (o2o), one-to-many (o2m), many-to-one 

(m2o) en many-to-many (m2m) communicatie. In figuur 3 zijn de vier types te zien uitgezet naar 

het niveau van interactiviteit en niveau van individualiteit (Xia, Huang & Duan, 2009). Volgens 

O‟Reilly is many-to-many communicatie een typisch voorbeeld van Web 2.0 (2005a). Ballot Box 

Commucation is een goed voorbeeld van many-to-one communicatie.  

 

2.5 Conclusie 

 

In dit hoofdstuk hebben we een informatiekundige visie op het Web gegeven. We hebben 

het Web als techno-sociaal systeem gedefinieerd dat cognitie, communicatie en samenwerking 

ondersteund. Met de introductie van deze drie concepten kunnen we communicatie- en 

informatieprocessen op het Web bespreken en kunnen we het Web vanuit individueel en 

organisationeel niveau bekijken. Vanuit een maatschappelijk perspectief hebben we gezien dat het 

Web en de maatschappij niet los van elkaar staan maar elkaar beïnvloeden en dat offline resultaten 

kunnen worden bereikt door online actie. Tot slot hebben we verschillende manieren besproken om 

technologieën op het Web te classificeren. We hebben gezien dat technologieën kunnen worden 
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geclassificeerd aan de hand van de media die ze gebruiken, de concepten cognitie, communicatie en 

samenwerking en aan de hand van de typen relaties die ze ondersteunen. De classificatiemethoden 

zullen we in hoofdstuk 4 gebruiken wanneer we een overzicht geven van de typen technologieën op 

het Web.  

In het volgende hoofdstuk zullen we de verschillen en overeenkomsten bespreken in de 

visies van genderstudies en informatiekunde op de mogelijkheden van het Web voor 

cyberfeministen. Vervolgens zullen we een fundament maken voor een integratie tussen de twee 

vakgebieden om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden.  
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3. Conflicten en common ground 
 

 

It is essential to realise that a theory does not find its object sitting waiting for it in the world: 

theories consititute their own objects in the process of their evolution. 'Water' is not the same 

theoretical object in chemistry as it is in hydraulics – an observation which in no way denies that 

chemists and engineers alike drink, and shower in, the same substance.  (Burgin, 1982, p9)  

 

3.1 Disciplinaire
5
 verschillen en overeenkomsten 

 

 Het is duidelijk dat genderstudies en informatiekunde verschillende uitgangspunten hebben 

waar vanuit zij naar de mogelijkheden van het Web kijken. Informatiekunde heeft een tweeledige 

visie op de mogelijkheden van het Web, een visie die ligt op het snijvlak tussen techniek en mens. 

Het Web wordt onderzocht vanuit zowel een technische als een sociale visie: er wordt gekeken 

welke sociale processen een rol spelen op het Web en welke technologieën worden gebruikt om 

deze sociale processen te ondersteunen. Hiervoor worden de behoeften van gebruikers achterhaald  

en worden technologieën ontwikkeld. 

 Genderstudies heeft, in het conventionalistisch cyberfemnisme en het avant-garde 

cyberfeminisme, ook een tweeledige visie op de mogelijkheden van het Web. Conventionalistisch 

cyberfeminisme bekijkt het Web als het ware van „buitenaf‟: het ziet het Web als een sociaal 

construct dat in een gendered maatschappij bestaat, waardoor een feminist bedacht moet zijn op 

ongelijkheid die ook op het Web een rol kan spelen. Avant-garde cyberfeminisme bekijkt het Web 

van „binnenuit‟: het gebruikt de mogelijkheden die het Web biedt om (cyber)feministische doelen te 

bereiken. Genderstudies heeft een kritische houding tegenover de gendered en intersectionele 

aspecten van het Web en onderzoekt de manieren waarop feministen hun doelen proberen te 

bereiken door middel van het Web.  

 Hoewel informatiekunde en genderstudies dus een sterk verschillende theoretische 

achtergrond hebben, bestaat er ook overlap tussen de visies van deze disciplines op het Web en 

webgebruik. Beide disciplines houden zich bezig met het Web als een sociaal systeem of construct: 

het feit dat het Web in de maatschappij ontwikkeld is en de manier waarop het door de 

maatschappij beïnvloed wordt. Tegelijkertijd houden beide disciplines zich bezig met de 

mogelijkheden die het Web biedt. In het onderzoek naar het gebruik van het Web en de interactie 

tussen het Web en de maatschappij, hebben informatiekunde en genderstudies dus overlappende 

onderzoeksvelden.  
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 De meest in het oog springende relevante common ground
6
 tussen genderstudies en 

informatiekunde, is de manier waarop de doelen van cyberfeministen en de sociale processen op het 

Web met elkaar overeen komen. Drie van de in paragraaf 1.6 besproken doelen van 

cyberfeministen, namelijk informeren, communiceren en samenwerken, overlappen met de in 

paragraaf 2.2 besproken processen op het Web. De informatiekunde onderscheidt drie sociale 

functies van webtechnologieën: cognitie, communicatie en samenwerken. Het feministische doel 

informeren komt overeen met de cognitieve functie van het Web, terwijl de doelen communiceren 

en samenwerken overeen komen met respectievelijk de communicatie en samenwerkings-functies 

van het Web. Wanneer wij in dit onderzoek spreken over informeren, communiceren en 

samenwerken, spreken wij zowel over de feministische doelen van webgebruik, als over de sociale 

processen op het Web. Genderstudies voegt aan deze drie doelen en sociale processen nog een 

vierde doel toe: het gebruiken van het Web om offline resultaten tot stand te brengen.  

Informatiekunde en genderstudies delen dus een common ground: zij beschouwen beiden, 

zij het op een verschillende manier, het Web als een product van de maatschappij en kijken naar de 

mogelijkheden die het Web bepaalde gebruikers kan bieden. Specifieker overlappen de soorten 

webgebruik die genderstudies en informatiekunde onderscheiden: informeren, communiceren en 

samenwerken. Genderstudies voegt hier nog het webgebruik met als doel offline resultaten aan toe. 

In de volgende paragraaf zullen wij de fundamenten voor een integratie van beide disciplinaire 

perspectieven leggen door een essentieel onderdeel van de onderzoeksvraag interdisciplinair te 

defineren: het begrip optimaal. 

 

3.2 Optimaal 

 

 De vraag of feministen op het Web optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van het 

Web is een complexe vraag en voor het beantwoorden hiervan is de kennis van meerdere 

disciplines nodig. Genderstudies en informatiekunde zijn hiervoor de aangewezen disciplines. De 

nadruk van informatiekunde ligt op de technologische mogelijheden van het Web en de sociale 

processen op het Web. Ook heeft de informatiekunde aandacht voor de bruikbaarheid van deze 

mogelijkheden voor de gebruiker. Genderstudies focust zich op de vraag op welke manier het Web 

kan helpen bij het bereiken van feministische doelen. Tegelijkertijd onderzoekt het ook in welke 

mate de ongelijkheid die voorkomt in de samenleving, ook op en in het gebruik van het Web 

voorkomt en levert hier kritiek op. Deze kennis, die deels ook overlapt, moet geïntegreerd worden 

om een antwoord op de onderzoeksvraag te kunnen geven. Centraal in deze integratie staat het 

begrip optimaal.  
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 In figuur 3 wordt schematisch weergegeven hoe de informatiekunde webgebruik bekijkt. 

Vanuit de informatiekunde worden de mogelijkheden van het Web onderzocht, door middel van 

theorieën over sociale processen op het Web en door middel van kennis over technologieën op het 

Web. Hierbij staat de gebruiker centraal. Het rode gedeelte in figuur 3 is dus de informatiekundige 

kennis die relevant is bij het beantwoorden van de vraag of cyberfeministen optimaal gebruik 

maken van de mogelijkheden van het Web. 

 In figuur 4 wordt schematisch weergegeven op welke manier genderstudies kijkt naar 

cyberfeministen op het Web. Vanuit genderstudies wordt gekeken naar de heterogeniteit van 

cyberfeministen, naar de doelen van hun webgebruik en naar de kritiek die zij leveren op het Web. 

Om dit te doen, is het voor genderstudies natuurlijk ook nodig de relevante delen van het Web te 

onderzoeken. Het blauwe gedeelte in figuur 4 geeft dus de kennis van genderstudies weer die 

relevant is voor het beantwoorden van de vraag of cyberfeministen optimaal gebruik maken van de 

mogelijkheden van het Web.  

 De integratie van de relevante kennis van genderstudies en informatiekunde wordt 

schematisch weergegeven in figuur 5. Opvallend is dat, door de samenwerking van informatiekunde 

en genderstudies, de groep "gebruikers" uit figuur 3 en de groep "cyberfeministen" uit figuur 4 

overlappen. Deze groep is in figuur 5 "Gebruikers: Cyberfeministen" geworden. Het woord 

optimaal speelt een centrale rol in de integratie van de disciplinaire kennis. Om te weten wat 

optimaal webgebruik voor cyberfeministen is, zullen wij zowel de doelen van cyberfeministen, 

sociale processen op het Web, beschikbare webtechnologieën en de kritiek van cyberfeministen op 

het Web zelf onderzoeken. Dit is het gedeelte dat in figuur 5 in het paars wordt weergegeven. Al 

deze factoren spelen dus een rol in de beantwoording van onze onderzoeksvraag. In dit onderzoek 

definiëren wij optimaal webgebruik voor cyberfeministen dan ook als webgebruik waarbij de 

sociale processen op het Web de doelen ondersteunen die cyberfeministen op het Web hebben 

en dat gebruik maakt van geschikte technologieën terwijl rekening wordt gehouden met de 

kritieken die cyberfeministen leveren op het Web.  

 Deze geïntegreerde definitie van het begrip optimaal zorgt er voor dat wij een volledig 

antwoord kunnen geven op de complexe onderzoeksvraag en is het fundament van de integratie die 

in de volgende hoofdstukken zal volgen.  
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Figuur 3: Optimaal webgebruik volgens 

informatiekunde 

Figuur 4: Optimaal webgebruik volgens 

genderstudies 

Figuur 5: Optimaal webgebruik 
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3.3 Conclusie 

 

De verschillende disciplinaire visies van informatiekunde en genderstudies vertonen deels 

overlap in het onderzoek naar cyberfeminisme. Beiden zien het Web als een product van de 

maatschappij en zien het als een plek om te informeren, communiceren en samen te werken. Om te 

weten of cyberfeministen optimaal gebruik maken van het Web, moeten wij met een geïntegreerde 

visie op optimaal webgebruik de praktijk onderzoeken. Dit betekent dat cyberfeministisch 

webgebruik pas optimaal is wanneer het een balans heeft tussen technologische mogelijkheden en 

cyberfeministische kritiek en wanneer het de sociale processen op het Web gebruikt om haar doelen 

te bereiken. 

 In het volgende hoofdstuk zullen wij van verschillende mogelijkheden van het Web 

aangeven wat zij inhouden en of zij door feministen gebruikt worden. Dit gebeurt aan de hand van 

de in hoofdstuk 1 en 2 besproken disciplinaire kennis en de common ground uit paragraaf 3.1. 

Webtechnologieën en sociale processen zullen worden gekoppeld aan cyberfeministische doelen en 

voorbeelden uit de praktijk. In hoofdstuk 5 zullen wij daarna de voor- en nadelen van de 

behandelde webmogelijkheden voor feministen bespreken en de integratie van de disciplinaire 

perspectieven verder uitwerken om een antwoord te geven op de vraag of het webgebruik van 

cyberfeministen optimaal is.  
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4. Feministen op het Web 
 

  

 In dit hoofdstuk zullen wij onderzoeken welke technologieën op het Web daadwerkelijk 

door feministen worden gebruikt en met welk doel zij worden gebruikt. We hebben de 

mogelijkheden van het Web ingedeeld aan de hand van de drie sociale processen op het Web: 

informeren, communiceren en samenwerken. Zoals wij in het vorige hoofdstuk hebben gezien, 

overlappen deze processen met cyberfeministische doelen. In tabel 1 is deze indeling te zien. Het 

overzicht in deze tabel is niet uitputtend, aangezien er zeer veel webtechnologieën en typen 

webtechnologieën zijn en de ontwikkelingen hierin snel gaan. Wel geeft het een overzicht van de 

belangrijkste en meest voorkomende technologieën. In dit hoofdstuk zullen we een aantal maal 

tegenkomen dat een type webtechnologie gebruikt wordt met een ander doel dan waar het voor 

ontwikkeld is. Deze webtechnologieën zullen we dan zowel bespreken bij hun oorspronkelijke 

doel als bij het doel waarvoor zij gebruikt worden. 

 

Informeren Communiceren Samenwerken 

Websites,  

Online journals,  

Online archives, 

Zoekmachines, 

Social bookmarking, 

Alternative online publishing,  

Online archives,  

E-portfolio, 

Internet radio/podcasting 

Social network services, 

Social guides, 

Blogs, 

Group blogs. 

Video/photo blogs,  

Microblogs, 

Fora, 

Online rating, evaluation and 

recommendation systems 

Wiki's 

Tabel 1: Typologie van technologieën op het Web (gebaseerd op Fuchs, 2010) 

  

 Methodologisch gezien komen wij in dit hoofdstuk een tweetal problemen tegen: 

openbaarheid en anonimiteit. Ten eerste is niet alles op het Web openbaar. Zo zijn bijvoorbeeld 

veel fora en social network services niet door ons te bestuderen omdat hiervoor lidmaatschap van 

een community noodzakelijk is. We hebben ons in dit onderzoek dan ook beperkt tot de 
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technologieën die openbaar zijn en waarvan we kunnen nagaan of ze door feministen worden 

gebruikt. Ten tweede is de identiteit van een persoon op het Web over het algemeen niet te 

controleren (Fredrick, 1999). Indien mogelijk hebben wij dan ook voorbeelden gebruikt waarbij 

er weinig twijfel is over de identiteit van de gebruikers of waarbij de identiteit van de gebruikers 

irrelevant is. Ook is het onmogelijk om een volledig overzicht te geven van alle feministische 

activiteit op het Web. In plaats daarvan zullen wij per type webtechnologie uit de tabel een 

voorbeeld van cyberfeministisch gebruik proberen te geven. Deze voorbeelden zijn niet 

willekeurig gekozen, maar zijn illustraties van de meest voorkomende manieren waarop 

feministen gebruik maken van het Web. 

 We zullen kort de webmogelijkheden bespreken voor informeren, communiceren en 

samenwerken en hiervan cyberfeministische voorbeelden noemen. Ook zullen we ingaan op de 

manier waarop cyberfeministen typen webtechnologieën gebruiken om offline resultaten te 

bewerkstelligen. Aan de hand van deze voorbeelden proberen wij een overzicht te geven van de 

manieren waarop de mogelijkheden van het Web door feministen gebruikt worden. 

   

4.1 Informeren 

  

Onder het cyberfeministisch doel informeren verstaan wij het individueel produceren en 

consumeren van informatie. De belangrijkste en meest voorkomende type technologie op het 

Web is de website. In principe zijn alle webtechnologieën ingebed in een website maar in dit 

geval wordt een „platte‟ website bedoeld waar geen additionele technologieën aan zijn 

toegevoegd. Eén persoon of groep ontwikkelt de website en beslist welke informatie er op komt 

te staan. De informatiestroom verloopt dus één kant op, van de maker(s) van de website naar de 

gebruikers van de website. Dit is een one-to-many communicatie. Websites maken bovenal 

gebruik van het medium tekst. Er zijn ontzettend veel websites waarin feministen informatie 

overbrengen. Een voorbeeld hiervan is feminist.com
7
, een website met feministisch nieuws, links 

naar andere websites, organisaties en informatie over feministische bijeenkomsten. Over het 

algemeen richten feministische websites zich op feministen in een bepaald land of een bepaalde 

plaats of regio. Ook weblogs (die uitgebreider behandeld zullen worden in de volgende paragraaf 

en over het algemeen voor interactie gebruikt worden) worden door feministen vaak gebruikt 

voor de overdracht van informatie. Een voorbeeld hiervan is de weblog 
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afeministteaparty.wordpress.com
8
, gemaakt door een feministisch kunstenaarscollectief, waarop 

zij performances aankondigen en bespreken. 

Een ander type technologie op het Web zijn online journals. Dit zijn wetenschappelijke 

tijdschriften die online toegankelijk zijn. Sommige online journals hebben een printversie, 

andere bestaan alleen op het Web. Er zijn een aantal online journals die publiceren over 

feministische onderwerpen, al zijn het er niet heel veel. Een voorbeeld hiervan is 'The Scholar 

and Feminist Online'
9
., een webjournal dat driemaal per jaar gepubliceerd wordt door het 

Barnard Centre voor Research on Women. Bij online journals horen soms online archives. Dit 

zijn databases met informatie die vaak bij een tijdschrift, journal of krant horen. Er zijn veel 

online feministische archieven op het Web beschikbaar. Dit zijn zowel archieven van 

feministische tijdschriften, bijvoorbeeld het archief van het Nederlands feministisch tijdschrift 

Lover
10

, als archieven die onafhankelijk bronnen, literatuur en informatie verzamelen. 

Voorbeelden hiervan zijn radicaalfeminisme.nl
11

, dat historische bronnen van radicaal 

feministische actie verzamelt, en vrouwennuvoorlater.nl
12

, dat een alternatieve visie op de 

tweede feministische golf wil geven aan de hand van een archief van ooggetuigenverslagen. 

Het meest gebruikte type webtechnologie naast websites zijn zoekmachines. Deze 

categoriseren zo veel mogelijk websites zodat gebruikers deze door het intypen van een 

zoekterm kunnen vinden. De volgorde van de zoekresultaten is gebaseerd op de hoeveelheid 

websites die naar een bepaalde website verwijzen (door middel van een hyperlink). Een 

alternatief voor traditionele zoekmachines is social bookmarking. Dit is een methode om 

bookmarks (bladwijzers) te delen. Een lijst met favoriete sites wordt individueel door de 

gebruiker op elke computer toegankelijk, maar kan ook worden gedeeld met anderen. Een derde 

toepassing van social bookmarking is dat het kan worden gebruikt als alternatief voor 

traditionele zoekmachines. Bij social bookmarking zijn het gebruikers die websites in kaart 

brengen. De volgorde van de zoekresultaten wordt bepaald door de populariteit van de websites 

bij gebruikers. Zowel feministische zoekmachines als feministische social bookmarking sites zijn 

eigenlijk niet aanwezig op het Web. De zoekmachines die er zijn, zoals de zoekmachine van 

wwwomen.com
13

, maken gebruik van de technologie van Google en geven vrijwel dezelfde 

resultaten als deze bekende zoekmachine. 

Alternative online publishing is een alternatief voor de standaard manier van 

nieuwspublicatie. In tegenstelling tot klassieke nieuwsmedia, zoals kranten, televisie en de 
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meeste nieuwswebsites, wordt het nieuws bij alternative online publishing gebracht door een 

community. Ieder lid kan nieuws posten en hierop reageren. Er zijn een aantal feministische 

alternatieve nieuwssites, zoals de nieuwssite van feminist.org
14

. Deze sites geven enkel 

feminismegerelateerde nationaal of internationaal nieuws. Een ander voorbeeld hiervan is 

womensenews.org
15

, een nieuwssite die een internationaal overzicht probeert te geven van 

nieuwsberichten over vrouwgerelateerde onderwerpen. Deze site is in het Engels en Arabisch 

beschikbaar. 

 Een e-portfolio is een collectie van elektronisch materiaal verzameld en beheerd door een 

gebruiker. E-portfolios kunnen worden gebruikt als zelfexpressie of een demonstratie geven van 

de vaardigheden van de gebruiker. E-portfolio's worden voornamelijk door kunstenaars en 

academici gebruikt. Het is dan ook niet verrassend dat ook onder feministen deze portfolio's 

vrijwel enkel door feministische academici en feministische kunstenaars gebruikt worden. E-

portfolio‟s kunnen gebruik maken van verschillende media, zoals tekst, audio en video.  

Een technologie die gebruik maakt van het medium audio om informatie te verspreiden is 

internet radio. Internet radio is rechtstreeks te beluisteren op het Web. Hoewel er niet veel 

feministische internet radio stations zijn, zijn er wel een aantal. Een voorbeeld hiervan is de 

Feminist International Radio Endavour (FIRE)
16

, een Spaans- en Engelstalig internationaal 

activistisch radiostation. FIRE is echter al een jaar niet meer actief. Ook Fem2.0
17

, een web-

based organisatie die zich bezig houdt met de mogelijkheden van vrouwen op het Web, heeft 

internet radio, maar ook deze is niet erg actief. Podcasting is een techniek waarbij de audio 

bestanden niet rechtstreeks te beluisteren zijn, maar periodiek uitgebracht worden en te 

beluisteren zijn door ze te downloaden. De bestanden kunnen dan op de computer of op een 

mp3-speler worden beluisterd. Podcasts gemaakt door feministen zijn over het algemeen een 

aanvulling op een website of blog. Een voorbeeld hiervan zijn de podcasts van Gender Across 

Borders
18

, een Engelstalige blog ment nieuws over mondiale feministische onderwerpen.  

 Feministen maken dus voornamelijk gebruik van websites, weblogs, online archieven en 

alternative online publishing wanneer zij informatie over willen brengen op het Web. Ook maken 

zij, in mindere mate, gebruik van online journals, podcasts, e-portfolio's, internet radio en 

zoekmachines. Er wordt door feministen nog niet, of niet vindbaar, gebruik gemaakt van social 

bookmarking. 
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4.2 Communiceren 

 

 Communicatie op het Web is een online interactie tussen meerdere personen. 

Communicatie ontstaat op het moment dat mensen op elkaar gaan reageren in het proces van 

informatie produceren. Een snel opkomende technologie voor communicatie op het Web zijn de 

social network services. Dit zijn websites die zijn ontworpen om sociale relaties tussen mensen 

te ondersteunen. Elke gebruiker heeft een persoonlijke pagina of profiel dat wordt gelinkt met de 

profielen van anderen, waardoor er een persoonlijk netwerk ontstaat. Gebruikers kunnen ideeën, 

activiteiten en interesses delen met de mensen in hun persoonlijke netwerk. Voorbeelden hiervan 

zijn Hyves
19

 en Facebook
20

. Feministen maken zowel gebruik van social network sites die niet 

specifiek op feministen gericht zijn, als van zij social network sites die door en voor feministen 

ontwikkeld zijn. Zo zijn er zowel op Hyves als of Facebook groepen of pagina's te vinden waar 

gebruikers discussies voeren over onderwerpen die met feminismen te maken hebben. Social 

networking sites die zich nadrukkelijk op feministen richten, hebben vaak een specifiek 

feministisch doel of een specifieke feministische stroming waar zij zich op richten. Zo heeft het 

Nederlandse Women Inc.
21

 als doelgroep Nederlandse gelijkheidsfeministen die hun netwerk uit 

willen breiden. De Canadese netwerksite Antigone Connect
22

 richt zich op jonge Canadese 

vrouwen die invloed willen uitoefenen op politieke processen. 

 Een andere technologie voor communicatie is social guides. Deze geven informatie over 

offline plekken zoals restaurants, parken en bieden gebruikers een platvorm om locaties aan 

elkaar aan te raden. Hierbij wordt vooral gebruik gemaakt van graphics in de vorm van kaarten 

en tekst in de vorm van reacties van gebruikers. De enige social guide die wij hebben kunnen 

vinden die zich richt op feministen, is te vinden op de site meetup.com
23

. Deze site geeft een 

overzicht van lokale groepen die interesses en activiteiten delen en geeft een overzicht van lokale 

feministische organisaties die aangesloten zijn bij meetup.com. Het overzicht dat deze site geeft, 

is echter erg gericht op de VS en is zeker niet volledig. Ook kan worden beargumenteerd dat 

deze site een overzicht geeft van organisaties en niet van fysieke locaties, waardoor het ook te 

beargumenteren is dat meetup.com geen social guide is. Opvallend is dat wij verder geen enkele 

feministische social guide hebben kunnen vinden. 

 Een andere belangrijke technologie op het Web zijn weblogs, ook wel blogs genoemd. 

Een blog is een website waarop de maker berichten kan posten die chronologisch worden 
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opgeslagen, waarbij het laatste bericht bovenaan komt te staan. Andere gebruikers kunnen 

reageren op de berichten maar er is over het algemeen maar één gebruiker die berichten kan 

maken. Blogs worden vaak gebruikt als een online dagboek dat voor iedereen toegankelijk is. 

Feministische weblogs zijn overal op het Web te vinden. Juist blogs zijn over het algemeen een 

uitingsvorm voor avant-garde cyberfeministen en worden gebruikt als een manier om hun 

individuele vorm van feminisme te uiten. Een voorbeeld hiervan is een blog geschreven onder de 

naam Geekgirl
24

, waarin een Australische computer „geek‟ de nadruk legt op haar vrouwelijke 

identiteit en schrijft over de combinatie van „computergeek zijn‟ en „vrouw-zijn‟.  

Er zijn verschillende varianten op blogs zoals zij hierboven beschreven zijn. Group blogs 

zijn blogs waarop een groep gebruikers berichten plaatst. Video blogs of photo blogs zijn blogs 

waarin de auteur video dan wel foto‟s gebruikt om zijn of haar verhaal te vertellen. Er zijn veel 

blogs die door groepen feministen geschreven worden, meestal worden hierbij de berichten 

individueel door leden van de groep geschreven waarop andere leden van de groep weer 

reageren. Op het moment dat berichten samen worden geschreven of dat berichten tot doel 

hebben een informatieoverzicht te maken is er sprake van samenwerken. In paragraaf 4.3 gaan 

we verder in op group blogs die worden gebruikt om samen te werken. Een group blog kan tot 

doel hebben om informatie uit verschillende landen op een enkele blog te krijgen, zoals op de 

blog van de website grassrootsfeminism.net
25

, waar in verschillenden talen wordt geschreven 

over feministisch nieuws, gebeurtenissen en cultuur. Ook kan een group blog gebruikt worden 

om verschillende meningen over feminisme op een plek samen te brengen en uit te dragen, zoals 

op de Britse blog Bad Reputation
26

. Elizabeth Wood (2008) geeft aan dat juist weblogs over 

seksualiteit een belangrijk feministisch product zijn op het Web. Wood benadrukt dat kennis 

over seksualiteit altijd door vrouwen aan elkaar is overgegeven en dat de anonimiteit, openheid 

en vrijheid die een blog biedt, bloggen het perfecte medium maakt om in de huidige tijd seksuele 

kennis van vrouw op vrouw over te geven. Ook maken feministen gebruik van video en foto 

blogs. Een voorbeeld is Lipstick-feminists
27

, een blog waar foto's en humor worden gebruikt om 

kritiek te leveren op genderverhoudingen in de maatschappij. Feministisch video blog Feminist 

Frequency
28

 gebruikt video om kritiek te leveren op seksisme in de media. Het voordeel van het 

gebruik van video en foto, is dat het seksisme en de media-uitingen waar kritiek op geleverd 

wordt samen met de kritiek overgebracht kunnen worden.  
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 Microblogging is vergelijkbaar met blogging, met het verschil dat de berichten een limiet 

in grootte hebben. Het bericht bestaat uit enkele regels tekst of een enkele foto. Een bekend 

voorbeeld hiervan is Twitter
29

. Van Twitter maken veel mensen gebruik van en op Twitter 

komen veel onderwerpen aan bod komen, feministen en feminisme dus ook. Er is ook een 

specifiek feministisch microblog. Dit is het Deense Womendialogue
30

, dat in het Engels, Deens 

en Arabisch nieuws deelt over onderwerpen die met gender en sekse te maken hebben. 

Web fora zijn websites die discussies ondersteunen, gebruikers kunnen met elkaar 

communiceren via tekst berichten. Sommige fora zijn openbaar, voor andere moeten gebruikers 

zich registreren voordat ze berichten mogen posten. Over het algemeen hoeven gebruikers niet in 

te loggen om berichten te lezen. Feministen maken zowel gebruik van fora die zich alleen op 

feminisme richten, als van algemene fora. Veel feministische fora richten zich op feministen in 

een bepaald land of regio en hebben tot doel om ideeën uit te wisselen en feministen met elkaar 

in contact te brengen, bijvoorbeeld het zeer algemene European Feminist Forum
31

 en het African 

Feminist Forum
32

. Maar er zijn ook erg specifieke fora, zoals het Medieval Feminist Forum
33

, 

dat feministische academici in de mediëvistiek met elkaar in contact wil brengen. 

 De laatste belangrijke typen technologieën die communicatie ondersteunen zijn de online 

rating, evaluation, and recommendation systems. Dit zijn systemen die gebruikers de 

mogelijkheid geven om producten te evalueren en aan anderen aan te raden. Vaak gebeurt dit aan 

de hand van gesloten vragen die gebruikers kunnen invullen, latere gebruikers krijgen de 

gecombineerde score van het product te zien (Xia, Huang & Duan 2009). Wij hebben geen 

online rating, evaluation and recommendation systems gevonden die zich richten op feminismen 

of die zich als cyberfeministisch profileren. 

 Feministen op het Web maken dus veel gebruik van blogs. Voornamelijk persoonlijke en 

group blogs, maar ook blogs die behalve tekst ook gebruik maken van foto en video materiaal. 

Ook maken feministen gebruik van zowel algemene als specifiek feministische social 

networking sites en fora. Al deze technologieën stellen feministen in staat met elkaar en anderen 

online te communiceren. Er is geen specifiek feministische social guide die wij hebben kunnen 

vinden, en ook zijn er op dit moment geen online rating, evaluation en recommendation systems 

die zich richten of feminismen of die specifiek gebruikt worden door feministen. 
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4.3 Samenwerken 

 

 Onder samenwerken verstaan wij communicatie tussen meerdere personen die leidt tot 

het samen produceren van informatie of resources. De belangrijkste technologie die online 

samenwerken ondersteunt, is de wiki. Een wiki is een dynamische website waarin alle pagina‟s 

kunnen worden bewerkt door alle gebruikers. Er zijn verschillende onderdelen binnen een wiki: 

de hoofdpagina waar het resultaat van het samenwerkingsproces te zien is en die kan worden 

aangepast door alle gebruikers, een deel waar kan worden gediscussieerd over de inhoud van de 

hoofdpagina en een deel waar wordt bijgehouden wie wat aanpast en wanneer. Er wordt gebruik 

gemaakt van versiebeheer zodat bij vandalisme de wiki kan worden teruggeplaatst naar een 

vorige versie. De bekendste wiki is Wikipedia
34

. Er zijn verschillende wiki's waarin feministen 

op het Web samenwerken. Op Wikipedia zijn er „projecten‟, groepen rond een bepaald thema 

waarin specialisten en mensen met een interesse in een bepaald onderwerp samenwerken. 

Feministen werken bijvoorbeeld in „WikiProject: Feminism‟
35

 samen om citaten, bronnen en 

informatie op Wikipedia te verbeteren op pagina's die gaan over aan gender en feminisme 

gerelateerde onderwerpen. Er zijn ook een aantal wiki's die zich enkel focussen op feministische 

onderwerpen, zoals de Nederlandstalige Genderwiki
36

 en de Geekfeminism
37

 wiki over 

feminisme en het Web. 

 Andere vormen van technologie de speciaal voor samenwerking op het Web gecreëerd 

zijn, zijn niet publiek toegankelijk. Naar het gebruik van deze technologieën kunnen wij dus 

geen onderzoek naar doen. Wel is het zo dat webtechnologieën die niet voor samenwerking 

ontworpen zijn, regelmatig toch door feministen gebruikt om samen te werken. Een voorbeeld 

van deze samenwerking op het Web is de Indiase organisatie Blank Noise, die onder andere een 

blog
38

 heeft. Blank Noise verzet zich tegen het lastig vallen van vrouwen op straat in India. Een 

van de manieren waarop dit gebeurt, is door het maken van een woordenlijst: vrouwen sturen 

seksueel getinte woorden waarmee zij op straat lastig gevallen worden naar Blank Noise, die hier 

een overzicht van maakt en dit op de website plaatst. Ook worden ervaringen verzameld en zijn 

er overzichten van manieren waarop vrouwen op seksuele intimidatie hebben gereageerd. Het 

Web wordt door deze vrouwen dus gebruikt om samen een overzicht te maken van informatie 

die zij belangrijk vinden.  
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 Feministen zijn dus zowel actief op algemene wiki's, als op meer gespecialiseerde 

gender- en feministische wiki's. Ook werken feministen op het Web samen door middel van 

technologieën die hier niet specifiek voor ontwikkeld zijn, zoals websites en weblogs. 

 

4.4 Van online naar offline 

  

 Er zijn verschillende mogelijkheden om met behulp van het Web offline resultaten te 

bewerkstelligen. Er zijn drie categorieën offline resultaten, die aansluiten op de drie sociale 

processen op het Web die wij hebben behandeld. De eerste is dat door middel van 

webtechnologieën anderen aangespoord worden individueel actie te ondernemen in de fysieke 

wereld. Deze individuele actie kan worden bereikt door informeren, communiceren en 

samenwerken op het Web. Een voorbeeld hiervan is een oproep op de website van de 

feministische organisatie Where Is Your Line?
39

 aan inwoners van Colarado in de VS om niet te 

stemmen op openbaar aanklager Ken Buck, die volgens de schrijvers seksistisch is. 

 De tweede categorie is dat personen op het Web afspreken om elkaar offline te 

ontmoeten. Zij gaan dus over tot een communicatievorm die niet wordt bemiddeld door het Web. 

Om deze offline communicatie te bereiken is communicatie of samenwerken op het Web nodig. 

Een voorbeeld van feministen die elkaar offline ontmoeten zijn Stich'nBitch
40

 groepen: jonge 

vrouwen die afspreken samen te breien en te praten. Stich'nBitch is opgericht door Amerikaans 

feminist Debbie Stoller (Cox & Minahan, 2007) en heeft als doel een positief en modern imago 

te verbinden aan activiteiten die als onbelangrijk en vrouwelijk gezien werden, zoals handwerk. 

Ook het Europese Next Genderation
41

, dat als doel heeft jongen academici in de genderstudies 

met elkaar in discussie te krijgen, is een voorbeeld van deze tweede vorm van offline resultaten 

bewerkstelligen. 

 De derde categorie van offline resultaten is offline samenwerking. Dit kan bijvoorbeeld 

gebeuren in de vorm van het voeren van actie, zoals de bekende Reclaim the Night
42

 protesten 

waarbij vrouwen in grote groepen 's nachts de straat op gaan en actie voeren voor veiligheid op 

straat. Maar offline samenwerking kan ook veel andere en minder traditionele vormen aannemen. 

Een goed voorbeeld van de verscheidenheid aan webtechnologieën en soorten feministisch 

offline samenwerking die hiermee mogelijk zijn, is wederom het Indiase project Blank Noise.  

Blank Noise gebruikt veel soorten webtechnologieën om het gedrag van mensen te proberen te 
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beïnvloeden: de Blank Noise blog, e-mail contact, tekst, foto en video blog, Twitter en 

Facebook. Op de website en de blog worden de activiteiten van Blank Noise tentoongespreid. 

Door middel van Facebook en reacties op de blog zijn discussies mogelijk, door middel van e-

mail kunnen vrijwilligers een bijdrage aan zowel offline als online actie leveren. Door middel 

van Twitter en Facebook wordt aandacht gevraagd voor acties van de organisatie. En via al deze 

webtechnologieën wordt ook gepoogd offline actie te bewerkstelligen. Zo verzamelt Blank Noise 

via de website bijvoorbeeld kledingstukken van vrouwen die op straat lastig gevallen zijn. In 

combinatie met de verhalen van deze vrouwen maken vrijwilligers met deze kledingstukken een 

kunstwerk dat in verschillende Indiase steden tentoongesteld wordt onder de titel „I didn't ask for 

it‟. Het doel van Blank Noise is dus om door middel van webtechnologieën een activistische 

interactie tussen offline en online te creëren en groepen mensen met elkaar in contact te brengen 

die offline feministische actie voeren. 

 Zowel individuele offline actie, offline ontmoetingen als offline samenwerking kunnen 

het doel zijn van het webgebruik van feministen. Hiervoor worden veel verschillende soorten 

webtechnologieën gebruikt. 

 

4.5 Conclusie 

 

Er zijn verschillende typen technologieën die cyberfeministen kunnen gebruiken om hun 

doelen te bereiken. Om te informeren maken cyberfeministen voornamelijk gebruik van 

websites, weblogs, online archieven en alternative online publishing. In mindere mate maken zij 

gebruik van online journals, podcasts, e-portfolio's, internet radio en zoekmachines. Er wordt 

door feministen niet vindbaar gebruik gemaakt van social bookmarking. Behalve om te 

informeren maken cyberfeministen ook veel gebruik van blogs om te communiceren. 

Voornamelijk persoonlijke en group blogs, maar ook foto en video blogs. Ook maken feministen 

gebruik van zowel algemene als nadrukkelijk feministische social networking sites en fora. Wij 

hebben geen feministische social guide of online rating, evaluation en recommendation systems 

kunnen vinden. Samenwerken doen cyberfeministen zowel op algemene wiki's, als op 

gespecialiseerde feministische of gendergerelateerde wiki's. In veel gevallen werken feministen 

op het Web samen door middel van technologieën die hier niet specifiek voor ontwikkeld zijn. 

Opvallend is dat cyberfeministen ook om ander doelen dan samenwerking technologieën 
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gebruiken met een ander doel dan waar deze voor ontwikkeld is. Zo worden blogs, ontwikkeld 

voor communicatie, ook gebruikt om te informeren of om offline resultaten te bewerkstelligen. 

Zowel individuele offline actie, offline ontmoetingen als offline samenwerking kunnen het doel 

zijn van het Webgebruik van feministen en hiervoor gebruiken zij veel verschillende soorten 

webtechnologieën. 

  In hoofdstuk 3 hebben wij optimaal webgebruik voor cyberfeministen gedefineërd als 

webgebruik dat een balans heeft tussen technologische mogelijkheden en cyberfeministische 

kritiek en dat de sociale processen op het Web gebruikt om haar doelen te bereiken. In dit 

hoofdstuk hebben wij onderzocht van welke typen technologieën feministen op het Web gebruik 

maken, door middel van welke sociale processen zij dit doen en welke doelen zij hiermee willen 

bereiken. In hoofdstuk 5 zullen wij deze informatie onderzoeken aan de hand van de kritieken 

die cyberfeministen op webgebruik leveren, om zo tot een geïntegreerd antwoord te komen op de 

vraag of feministen op het Web optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van het Web. 
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5. Voordelen en nadelen  
 

In dit hoofdstuk zullen wij bespreken welke voordelen en nadelen het in hoofdstuk 4 

beschreven webgebruik voor feministen heeft. Wij zullen in iedere paragraaf de feministische 

kritieken op het Web bespreken en de mogelijkheden die het Web biedt en zullen deze  

onderverdelen in de sociale processen en feministische doelen: informeren, communiceren, 

samenwerken en offline resultaten bewerkstelligen. Rekening houdend met het webgebruik van 

feministen, met de voordelen en nadelen hiervan en met de geïntegreerde definitie van optimaal 

die we in hoofdstuk 3 hebben gegeven, zullen wij uiteindelijk aangeven in welke mate 

cyberfeministen optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van het Web.  

 

5.1 Voordelen 

 

Een van de meest in het oog springende kenmerken van cyberfeminismen is de grote 

hoeveelheid verschillende groepen, doelen, ideeën en soorten feminismen. In hoofdstuk 4 is te 

zien dat feministen op het Web van veel verschillende typen technologieën gebruik maken om 

erg verschillende redenen. Het gebruik van het Web faciliteert deze verscheidenheid: 

“[feminism's] cellular structure seems to be strenghtened by the use of the Internet, with its own 

non-hierarchical and decentralized structure” (Vogt & Chen, 2001, p 372). Juist het feit dat het 

Web de mogelijkheid biedt tot verscheidenheid, maakt het een goede plek om feminisme tot 

uiting te brengen. Feministen hoeven op het Web geen homogene groep te zijn, maar kunnen 

zich specialiseren en concentreren op lokale of actuele situaties (Vogt & Chen, 2001), waardoor 

cyberfeminisme juist aantrekkelijk kan zijn voor feministen met een andere achtergrond dan 

blank, Engelstalig, middenklasse en hoogopgeleid. De pluriformiteit die het Web biedt kan dus 

een groot voordeel zijn voor cyberfeministen. 

Ook het feit dat het Web een beperkte mate van anonimiteit biedt, kan een voordeel zijn 

voor cyberfeministen. Omdat het in veel gevallen niet onmiddellijk duidelijk is hoe 

communicerende mensen online overeen komen of juist van elkaar verschillen, kunnen bepaalde 

eigenschappen van een persoon plots minder belangrijk worden, bijvoorbeeld sekse, gender of 

etniciteit. Dit kan cyberfeminisme laagdrempelig maken voor mensen die zich niet gemakkelijk 

thuis voelen in het offline feminisme. Het belangrijkst in de laagdrempeligheid van het Web voor 
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feministen is echter dat het vinden van informatie en het communiceren en samenwerken veel 

simpeler is geworden en minder moeite kost met de komst van het Web. Bovendien zijn de 

kosten van webgebruik veel lager dan die van de meeste andere media, wat een grote rol speelt in 

de laagdrempeligheid van het Web. 

Een ander voordeel dat het Web feministen kan bieden, is het feit dat er meer interactie 

tussen academische en niet academische feministen plaatsvindt en dat interdisciplinariteit 

vanzelfsprekender is in online samenwerking dan binnen een universiteit. Zo kunnen in het 

aanleggen van een online archief academici en activisten van verschillende achtergronden samen 

werken aan het creëren van nieuw bronmateriaal, op een manier die binnen officiële instellingen 

niet mogelijk zou zijn. 

Zoals wij in hoofdstuk 4 hebben laten zien, maken cyberfeministen om te informeren 

voornamelijk gebruik van technisch relatief laagdrempelige technologieën als websites en 

weblogs (p 26). Ook leggen zij online archieven aan. Omdat op al deze manieren informatie 

publiekelijk toegankelijk wordt voor iedereen met een aansluiting op het internet en de 

benodigde middelen zoals kennis om het Web te gebruiken, speelt het Web een grote rol de 

informatieverstrekking van feministen. Ook alternative online publishing, zoals de in hoofdstuk 

4 genoemde nieuwssites, speelt hierin een grote rol, omdat dit er voor zorgt dat kennis direct 

geïnteresseerden in een bepaald onderwerp kan bereiken (p 28). Dit kan ook kennis bij mensen 

krijgen die hier normaal geen toegang toe zouden hebben: “The world's women are no longer 

isolated and can respond globally to decisions that have global consequences” (Vogt & Chen, 

2001, p 373). 

Ook om te communiceren maken cyberfeministen veel gebruik van weblogs, 

voornamelijk group blogs worden veel gebruikt. Ook veel andere media, bijvoorbeeld webfora 

en social networking sites, worden gebruikt. We hebben laten zien dat feministen zowel gebruik 

maken van feministische fora als van algemene fora. Het voordeel hiervan is dat zo ook mensen 

die niet nadrukkelijk op zoek gaan naar feminisme, dit toch tegen komen en erover gaan 

communiceren (p 29).  

Veel cyberfeministische samenwerking heeft als doel om online informatie te verbeteren., 

bijvoorbeeld wiki's en blogs waarbij om feedback gevraagd wordt.  Dit gebeurt door 

cyberfeministen niet altijd met de technologieën en op de manier zoals die bedoeld zijn. Juist 

avant-garde cyberfeministen zien het als een voordeel dat ze de technologieën op het Web op een 
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alternatieve manier kunnen gebruiken. Technologieën die al bekend zijn in gebruik, zijn in de 

ogen van feministen laagdrempelig omdat de gebruikers niet meer hoeven te wennen aan een 

nieuwe technologie. Ook is samenwerken op het Web nuttig voor cyberfeministen omdat “in 

cyberspace we may have interactions that are not bound by status, location or time” (Vogt & 

Chen, 2001, p374). Wanneer fysieke afstand, status en tijd geen invloed hebben op 

samenwerking, kan dit een positief effect hebben op de uitkomst van de samenwerking. 

Veel cyberfeministen gebruiken informeren, communiceren en samenwerken  om offline 

resultaten tot stand te brengen, bijvoorbeeld activisme. Veel verschillenden typen 

webtechnologieën worden gebruikt om mensen aan te zetten tot individueel offline activisme, 

offline ontmoetingen of offline samenwerking. Een groot voordeel van het Web hierin is dat de 

kosten van het aansporen van activisme door middel van het Web over het algemeen lager zijn 

dan offline (Vogt en Chen, 2001, p371). 

Voordelen van het gebruik van het Web voor cyberfeministen zijn dan ook de 

pluriformiteit en laagdrempeligheid van het Web. Ook biedt het Web mogelijkheden voor 

interactie tussen academische en niet academische feminismen. Cyberfeministen maken veel 

gebruik van technologiën die voor veel mensen laagdrempelig zijn zoals websites en weblogs en 

gebruiken deze ook voor veel verschillende doeleinden. Zij maken ook gebruik van webfora die 

zich niet enkel op feministen richten, waardoor meer mensen bereikt kunnen worden.   

Cyberfeministen maken voor samenwerking veel gebruik van wiki's en andere typen 

technologieën waarbij afstand geen probleem voor de samenwerking oplevert. Om offline 

resultaten te bereiken, gebruiken cyberfeministen verschillenden typen webtechnologieën. 

Regelmatig gebruiken zij ook combinaties van typen webtechnologieën om de effectiviteit te 

vergoten. 

   

5.2 Nadelen 

 

Het Web is ontstaan binnen de maatschappij en staat hier niet los van. Discriminatie op 

grond van sekse, gender, seksuele voorkeur, etniciteit, klasse etcetera speelt ook een rol op het 

Web. Veel hiervan is niet direct en bewust, zoals het feit dat in veel social networking sites de 

gebruiker verplicht is zich als man of vrouw in te schrijven, maar is verweven in de sociale 

structuur van het Web. Het meest in het oog springend is de toegankelijkheid, ook wel 
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accessibility genoemd. Zowel online als in verschillende wetenschapsgebieden wordt er veel 

discussie gevoerd over webtoegankelijkheid. Volgens Tim Bernes-Lee, uitvinder van het Web, 

betekent accessibility "making the Web's benefits available to all people, whatever their 

hardware, software, network infrastructure, native language, culture, geographical location, or 

physical or mental ability” (Jitaru & Alexandru, 2008, p117). Voor feministen is vooral 

belangrijk dat een zekere mate van opleiding om met het Web om te kunnen gaan, financiële 

middelen om toegang te hebben tot een computer en een internetverbinding, een zekere mate van 

fysieke en mentale vermogens en in veel gevallen ook kennis van het Engels essentieel zijn om 

gebruik te kunnen maken van het Web. Dit kan ervoor zorgen dat de kloof tussen feministen in 

geïndustrialiseerde landen en feministen in zich ontwikkelende landen door middel van het Web 

eerder groter dan kleiner wordt (Vogt & Chen, 2001, p 372). Deze zelfde kloof kan ook gelden 

voor klasse en opleidingsverschillen binnen samenlevingen, aangezien webgebruik sterk 

samenhangt met deze factoren (Castells, 2001). 

 Een nadeel van veel typen webtechnologieën is het gebrek aan privacy (Berners-Lee, 

1999). Persoonlijke informatie wordt bewust en onbewust openbaar gemaakt, bijvoorbeeld via 

sociale netwerk services doordat gebruikers zelf informatie delen, maar ook doordat het 

webgebruik wordt opgeslagen door bedrijven en wordt gebruikt voor commerciële doeleinden. 

Omdat veel cyberfeminismen, bijvoorbeeld weblogs, focussen op persoonlijke onderwerpen of 

omdat feministisch activisme een nadeel kan zijn tijdens sollicitatieprocedures, is een gebrek aan 

privacy een nadeel voor cyberfeministen. 

 Een aantal eigenschappen van het Web zijn nadelig voor cyberfeministen die informatie 

willen uitdragen (Braidotti, 1996). Een daarvan is het feit dat de meeste informatie op het Web in 

het Engels geschreven is, wat mensen die deze taal niet machtig zijn in een nadelige positie 

plaatst. Ook de pluriformiteit van het Web, in paragraaf 5.1 genoemd als een voordeel van het 

Web, heeft nadelen. Er is zo veel informatie over feminisme beschikbaar op het Web, dat er 

sprake is van information overload op het Web. Dit maakt het moeilijk om de gezochte 

informatie te vinden tussen alle andere beschikbare informatie. Hoewel het Web feministen een 

stem kan geven, zorgt het feit dat het Web zo gefragmenteerd en groot is dat deze stem lijkt te 

verdwijnen in de information overload van het Web. Ook is veel van de informatie op het Web 

van lage kwaliteit (Vogt & Chen, 2001, p 372), wat veel gebruikers het gevoel geeft dat 

informatie op het Web niet te vertrouwen is. Het probleem van information overload en de 
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betrouwbaarheid van online informatie speelt ook een rol bij communicatie, samenwerking en 

het bewerkstelligen van offline resultaten. Er zijn geen feministische social bookmarking sites, 

hoewel juist een overzicht van hooggewaardeerde websites mogelijk orde in de information 

overload zou kunnen scheppen.  

 In paragraaf 5.1 is een zekere mate van anonimiteit op het Web besproken als een 

voordeel. Toch kan dit voor cyberfeministen ook een nadeel blijken te zijn, omdat door 

anonimiteit mensen ook moeilijk te weren zijn. Volgens Herring lopen feministische fora extra 

risico om online lastig gevallen te worden: “feminist and other non-mainstream online forums 

are especially vulnerable, in that they must balance inclusive ideals against the need for 

protection and safety, a tension that can be exploited by disruptive elements to generate 

intragroup conflict” (Herring, Job-Sluder & Scheckler, 2002). Ditzelfde probleem kan een rol 

spelen bij online samenwerking.  

 Een van de belangrijkste nadelen van het Web in de ogen van cyberfeministen is het 

gebrek aan toegankelijkheid. Voor webgebruik zijn een minimum aan geld en middelen, 

opleiding, fysieke en mentale vermogens, geletterdheid en bij voorkeur ook kennis van de 

Engelse taal vereisten. Niet iedereen, en juist niet de mensen waarvoor het feminisme nuttig kan 

zijn, heeft beschikking over deze middelen. Gebrek aan toegankelijkheid kan dus de kloof tussen 

groepen mensen vergroten. Een gebrek aan privacy op het Web kan voornamelijk een risico zijn 

voor cyberfeministen die persoonlijke onderwerpen delen of die zich bezig houden met 

feministisch activisme. Door de pluriformiteit van het Web, kan het voor gebruikers moeilijk zijn 

te weten welke informatie betrouwbaar is, of om wijs te worden uit de grote hoeveelheid 

informatie die er op het Web is. Deze combinatie van information overload en onbetrouwbare 

informatie kan het gevolg hebben dat feministen minder effectief zijn in het bereiken van hun 

doelen via het Web dan wanneer zij hun mening op andere manieren hadden verkondigd. Social 

bookmarking zou hierbij kunnen helpen, maar dit type technologie wordt niet door 

cyberfeministen gebruikt. Een nadeel van anonimiteit op het Web is dat groepen en individuen 

risico lopen lastig gevallen te worden door personen die zij niet kennen en waartegen zij dus 

geen actie kunnen ondernemen.  

  In de volgende paragraaf zullen wij aan de hand van de besproken voordelen en nadelen 

van webgebruik voor feministen een antwoord geven op de vraag of cyberfeministen optimaal 

gebruik maken van de mogelijkheden van het Web. 
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5.3 Optimaal cyberfeministisch webgebruik 

 

Optimaal webgebruik voor cyberfeministen is webgebruik dat niet alleen de sociale 

processen op het Web gebruikt om haar doelen te bereiken, maar dat tegelijkertijd een balans 

heeft tussen technologische mogelijkheden van het Web en feministische kritiek op het Web. Uit 

de integratie van inzichten uit de informatiekunde en genderstudies zijn vier thema's 

voortgekomen die een belangrijke rol spelen in optimaal cyberfeministisch webgebruik: 

toegankelijkheid en laagdrempeligheid van webtechnologieën, alternatief gebruik van 

technologieën, gebruik van verschillende typen webtechnologieën en information overload.  

 De toegankelijkheid van het Web, ongeacht factoren als taal, middelen en sociale status, 

is een belangrijk onderwerp voor cyberfeministen. Een van de belangrijkste nadelen van het Web 

in de ogen van cyberfeministen is het gebrek aan toegankelijkheid omdat voor webgebruik een 

minimum aan geld en middelen, opleiding, fysieke en mentale vermogens, geletterdheid en vaak 

ook kennis van de Engelse taal nodig zijn. Het Web is ontstaan in een maatschappij waar 

ongelijkheid een rol speelt en mensen die in een benadeelde positie zijn in de maatschappij, 

hebben vaak ook minder toegang tot het Web. Zo kan cyberfeminisme een situatie in stand 

houden waarin vrouwen die geen Engels spreken ondervertegenwoordigd zijn in internationale 

feminismen, omdat deze vrouwen minder toegang hebben tot de informatie, communicatie en 

samenwerking die op het Web plaatsvinden. Hierdoor bereikt het cyberfeminisme niet alle 

mensen die zij wil bereiken, wat niet optimaal gebruik van het Web is. Webgebruik dat meer 

gebruik maakt van verschillende talen kan hierin verbetering brengen. 

 Tegelijkertijd kan voor veel mensen het Web ook een zeer laagdrempelige bron van 

informatie, communicatie en samenwerken zijn. Er is een zeer grote hoeveelheid aan 

feministische informatie op het Web, door en over een breed scala aan feministen en 

feminismen. Redenen hiervoor zijn dat het gebruik van het Web relatief goedkoop is, dat voor 

veel typen webgebruik, zoals fora, websites en blogs,  relatief weinig technische kennis nodig is 

en dat door middel van het Web mensen en offline resultaten bereikt kunnen worden die zonder 

het Web niet bereikt hadden kunnen worden. De toegankelijkheid van het Web is dus niet 

compleet optimaal voor cyberfeministen, maar biedt wel veel mogelijkheden die zonder het Web 

niet aanwezig zouden zijn. Van deze mogelijkheden maken feministen volop gebruik. 
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 Cyberfeministen gebruiken verschillende typen webtechnologieën voor doelen waar zij 

niet voor ontwikkeld zijn. Zo hebben wij in hoofdstuk 4 gezien dat cyberfeministen voor veel 

verschillende doeleinden gebruik maken van weblogs: informeren, communiceren, samenwerken 

en offline resultaten bewerkstelligen (p 25-34). Dit doen zij zelfs wanneer er een type 

technologie beschikbaar is die nadrukkelijk voor dit doel ontwikkeld is. Zo worden blogs onder 

andere gebruikt voor het verzamelen van informatie die door bezoekers doorgegeven wordt, 

zodat hiervan een overzicht kan worden gemaakt. Hiervoor zou een wiki waarschijnlijk een meer 

efficiente optie zijn. Tegelijkertijd betekent dit alternatieve gebruik van webtechnologieën, met 

name in de ogen van avant-garde cyberfeministen, dat feministen de vrijheid hebben en nemen 

om gebruik te maken van technologieën op een manier die overeen komt met hun doelen. 

Bovendien zijn de typen technologieën die gebruikt worden vaak al bekend bij de gebruiker en is 

het voor hen makkelijker om van deze technologieën gebruik te maken dan om nieuwe 

technologieën te leren gebruiken. Alternatief gebruik van typen webtechnologieën door 

cyberfeministen kan dus optimaal zijn omdat het bekend en simpel te gebruiken is voor alle 

gebruikers en hiermee mensen kan bereiken die met een ander type webtechnologie niet bereikt 

zouden worden. Tegelijkertijd kan alternatief gebruik van webtechnologieën ook betekenen dat 

meer bruikbare typen technologieën gepasseerd worden, wat geen optimaal gebruik van de de 

mogelijkheden van het Web is. 

 Feministen maken gebruik van veel verschillenden typen webtechnologieën. 

Verschillende soorten weblogs, websites, wiki's en online archives worden veel gebruikt. Ook 

wordt er, in mindere mate, gebruik gemaakt van online journals, alternatieve online nieuwssites, 

social network services en webfora. In nog mindere mate wordt er gebruik gemaakt van internet 

radio en e-portfolio's. Wij hebben geen aanwijzingen om aan te nemen dat deze typen 

technologieën nuttig zouden zijn voor cyberfeministen om vaker te gebruiken. Dit kan zijn 

omdat er simpelweg geen vraag is naar de betreffende webtechnologie, of omdat er een simpeler 

of beter alternatief beschikbaar is. Cyberfeministen maken geen gebruik van speciale 

feministische zoekmachines. De reden hiervan is dat de kosten van een feministische 

zoekmachine hoog zouden liggen en dat deze waarschijnlijk geen betere zoekresultaten zou 

geven dan de bekende zoekmachines. Ook hebben wij geen nadrukkelijk feministische social 

guides en online rating evaluation and recommendation systems gevonden. Een online rating 

system waar gebruikers elkaar feministische boeken of organisaties kunnen aanraden, zou 
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eventueel een toevoeging kunnen zijn op het cyberfeministische aanbod op het Web. Ook een 

feministische social guide, bijvoorbeeld een plattegrond van een stad waarop interactief alle 

feministische activiteiten en voor feministen belangrijke locaties aangegeven zijn, zou misschien 

bruikbaar kunnen zijn. Het laatste type technologie waarvan cyberfeministen (nog) geen gebruik 

maken, is social bookmarking. Hier zullen wij op terug komen wanneer wij information overload 

bespreken. Naast het afzonderlijk gebruik van verschillende typen technologieën, gebruiken zij 

ook vaak combinaties van typen webtechnologieën om de effectiviteit te vergoten. Zo maken 

bloggers ook vaak gebruik van social networking sites of microblogs om hun boodschap uit te 

dragen. Cyberfeministen maken van veel typen webtechnologieën optimaal gebruik. Ofwel 

omdat zij deze technologieën inzetten waar deze bruikbaar zijn in het bereiken van hun doelen, 

ofwel omdat deze technologieën niet of weinig gebruiken, maar deze niet veel nut hebben voor 

het bereiken van de doelen van cyberfeministen. Een aantal technologieën wordt door 

cyberfeministen niet optimaal gebruikt omdat deze niet of weinig in gebruik zijn terwijl zij wel 

een aanvulling zouden kunnen zijn op het webgebruik van feministen. In veel gevallen maken 

cyberfeministen optimaal gebruik van de mogelijkheden van het Web omdat zij meerdere typen 

technologieën gebruiken die elkaar ondersteunen. 

 Een laatste onderwerp dat belangrijk is in het webgebruik van cyberfeministen is 

information overload. De verscheidenheid op het Web betekent dat er ruimte is voor allerlei 

soorten feministen om op het Web informatie uit te dragen, te communiceren, samen te werken 

en te proberen offline resultaten te bewerkstelligen. Tegelijkertijd zorgt de hoeveelheid en 

pluriformiteit van de informatie op het Web ervoor dat het onmogelijk is een overzicht te hebben 

van alle cyberfeministische informatie op het Web. Bovendien maakt dat het lastig de 

betrouwbaarheid van informatie in te schatten. De grote hoeveelheid informatie op het Web is 

dus zowel een voordeel voor cyberfeministen, omdat alle verschillende aspecten van feminisme 

aan bod kunnen komen, maar ook een nadeel omdat er geen sterke boodschap naar voren komt 

vanuit hét feminisme, een boodschap die wellicht meer mensen zou kunnen bereiken. Ook zijn er 

geen feministische social bookmarking sites, hoewel juist een overzicht van hooggewaardeerde 

websites mogelijk orde in de information overload zou kunnen scheppen. Cyberfeministen 

maken dus wel optimaal gebruik van de mogelijkheden die de verscheidenheid van het Web 

biedt, maar maken niet optimaal gebruik van de mogelijkheden van het Web die de nadelen van 

deze verscheidenheid kunnen ondervangen. 
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5.4 Conclusie 

 

 Gebruik maken van het Web biedt zowel voordelen als nadelen voor feministen. 

Voordelen zijn de pluriformiteit en laagdrempeligheid van het Web, de vele verschillende typen 

technologieën voor informeren, communiceren, samenwerken en offline resultaten 

bewerkstelligen en de mogelijkheid deze te combineren en op een alternatieve manier te 

gebruiken. Webgebruik is relatief goedkoop en kan ruimte bieden voor de grote verscheidenheid 

aan feminismen. Nadelen van webgebruik voor feministen zijn de gebrekkige toegankelijkheid 

van het Web voor bepaalde groepen in de samenleving, een gebrek aan online privacy, het risico 

van information overload en het feit dat moeilijk kan zijn op het Web betrouwbare informatie 

van onbetrouwbare informatie te onderscheiden. 

 In dit onderzoek hebben wij optimaal gebruik van de mogelijkheden van het Web voor 

cyberfeministen gedefinïeerd als: webgebruik waarbij de sociale processen op het Web de 

cyberfeministische doelen ondersteunen en dat gebruik maakt van geschikte technologieën 

terwijl rekening wordt gehouden met de kritieken die cyberfeministen leveren op het Web. In 

veel gevallen maken cyberfeministen optimaal gebruik van de mogelijkheden van het Web. Zij 

gebruiken methoden voor informeren, communiceren, samenwerken en offline resultaten 

bewerkstelligen die zonder het Web niet aanwezig zouden zijn en gebruiken deze om personen te 

bereiken die zonder het Web niet bereikt zouden worden. Zij gebruiken webtechnologieën op 

manieren waarvoor zij niet bedoeld zijn, om zo optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden 

die deze technologieën kunnen bieden. Veel typen webtechnologieën worden veelvuldig gebruikt 

om cyberfeministische doelen te bereiken, maar ook het niet gebruiken van een type 

webtechnologie kan optimaal gebeuren, wanneer deze geen toegevoegde waarde heeft in het 

bereiken van cyberfeministische doelen. Ten slotte maken cyberfeministen optimaal gebruik van 

de pluriformiteit die het Web biedt, door van het Web gebruik te maken om hun verscheidenheid 

te uiten. 

 Er zijn ook manieren waarop cyberfeministen niet optimaal gebruik maken van de 

mogelijkheden van het Web. Gebruik van webtechnologieën voor doelen waar zij niet voor 

ontwikkeld zijn, kan laagdrempelig zijn, maar kan ook betekenen dat meer bruikbare typen 

technologieën gepasseerd worden, wat geen optimaal gebruik van de mogelijkheden van het 

Web is. Een aantal technologieën wordt door cyberfeministen niet optimaal gebruikt omdat deze 
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niet of weinig in gebruik zijn terwijl zij wel een aanvulling zouden kunnen zijn op het 

webgebruik van feministen, bijvoorbeeld social guides. Ook is het Web zelf niet toegankelijk 

voor alle mensen die cyberfeminismen willen bereiken. Door de pluriformiteit van het Web 

optimaal te gebruiken, ontstaat er een information overload over cyberfeminismen. 

Cyberfeminismen dragen dus bij aan information overload en onduidelijkheid over de 

betrouwbaarheid van informatie op het Web. Een manier waarop cyberfeministen dit probleem 

zouden kunnen ondervangen en meer optimaal gebruik zouden kunnen maken van de 

mogelijkheden van het Web, zou het ontwikkelen van feministische social bookmarking sites 

zijn. Een site waarop cyberfeministische webresources gecathegoriseerd zouden worden op 

betrouwbaarheid en relevantie van inhoud, zou orde in de information overload kunnen 

scheppen. Cyberfeministen maken dus wel optimaal gebruik van de mogelijkheden die de 

pluriformiteit van het Web biedt, maar maken niet optimaal gebruik van alle technologische 

mogelijkheden van het Web. 
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Eindconclusie  
 

De mogelijkheden van het Web spelen een steeds grotere rol binnen feminismen. De vraag of 

cyberfeministen hier optimaal gebruik van maken is een complexe vraag die een interdisciplinair 

antwoord behoeft. In dit onderzoek hebben wij geprobeerd inzicht te geven in de doelen van 

cyberfeministen, de mogelijkheden van het Web en de manieren waarop feministen gebruik 

maken van de mogelijkheden van het Web. 

 Het cyberfeminisme is een heterogene groep waarbinnen diversiteit gewaardeerd wordt, 

het Web is voor hen een ideale manier om dit te uiten. Cyberfeminismen focussen zich zowel op 

de mogelijkheden die het Web biedt, als op het Web als sociaal construct dat ongelijkheid in 

stand houdt. Zij gebruiken het Web om te informeren, te communiceren, samen te werken en om 

offline resultaten te bewerkstelligen. Deze doelen overlappen met de sociale processen die op het 

Web plaatsvinden: cognitie, communicatie en samenwerken. Er bestaan verschillenden typen 

technologieën om gebruikers te helpen deze doelen op het Web te bereiken. 

 Om optimaal gebruik te maken van het Web, moeten feministen niet alleen technologieën 

en sociale processen op het Web gebruiken die hun doelen ondersteunen, maar moet dit 

webgebruik ook aan cyberfeministische kritieken voldoen. Deze geïntegreerde definitie van 

optimaal is de basis van ons onderzoek. Cyberfeministen maken gebruik van van de meeste 

belangrijke typen webtechnologieën die hun doelen ondersteunen. In veel gevallen worden 

meerdere typen technologieën in aanvulling op elkaar gebruikt, of worden technologieën 

gebruikt voor een ander doeleinde dan waarvoor zij gemaakt zijn. 

 Niet al het webgebruik kan de toets van cyberfeministische kritiek doorstaan. De 

laagdrempeligheid en pluriformiteit van het Web ondersteunen feministische doelen en idealen, 

maar het gebrek aan toegankelijkheid van het Web voor groepen die in veel gevallen offline al 

kwetsbaar zijn, is voor feministen een groot een nadeel aan webgebruik. In veel gevallen maken 

cyberfeministen optimaal gebruik van de mogelijkheden van het Web: zij gebruiken veel typen 

webtechnologieën op een creatieve en gevarieerde manier, waardoor zij volledig gebruik maken 

van de laagdrempeligheid en pluriformiteit van het Web, wat overeen komt met 

cyberfeministische doelen en rekening houdt met cyberfeministische kritieken. Met betrekking 

tot information overload en een aantal technologieën maken cyberfeministen echter geen 
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optimaal gebruik van de mogelijkheden van het Web. Van een aantal typen technologieën wordt 

door cyberfeministen geen gebruik gemaakt, terwijl deze technologieën cyberfeministen wel 

zouden kunnen helpen hun doelen te bereiken. Bovendien dragen cyberfeministen, door optimaal 

gebruik te maken van de pluriformiteit van het Web, bij aan de information overload op het Web. 

 Hoewel het doel van dit onderzoek is om een interdisciplinair inzicht te geven in 

cyberfeministisch webgebruik, willen wij dit onderzoek graag afsluiten met een aanbeveling. 

Door optimaler gebruik van webtechnologieën, kan het voordeel van pluriformiteit behouden 

worden terwijl de valkuil van information overload ontweken wordt. Om cyberfeministisch 

webgebruik optimaler te maken, zou een uitgebreid overzicht van cyberfeminitische websites, 

blogs en andere webresources op een social bookmarking site ideaal zijn. Een cyberfeministisch 

social bookmarking site zou niet alleen een overzicht van feministische webresources geven, 

maar zou ook door gebruikers geordend kunnen worden op bruikbaarheid, relevantie en 

betrouwbaarheid.  

 Verder onderzoek naar cyberfeministisch webgebruik zou dieper in kunnen gaan op het 

webgebruik van specifieke groepen cyberfeministen en het vormen van cyberfeministische 

online communities. Ook zou vervolgonderzoek zich kunnen concentreren op feministisch 

webgebruik uit andere taalgebieden dan het Nederlandse en Engelse, op het ontwikkelen van 

manieren om het Web toegankelijker te maken en op nieuwe manieren om cyberfeministisch 

webgebruik meer optimaal te maken. 

Met de snelle ontwikkelingen van zowel het Web als cyberfeminismen hebben wij het 

vertrouwen dat cyberfeministen steeds nieuwe manieren zullen vinden om de mogelijkheden van 

het Web te benutten. Wij pleiten voor een feministische social bookmarking site om deze nieuwe 

ontwikkelingen in kaart te kunnen brengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

                                                           

Eindnoten: 

 
1  De term discipline wordt hier gebruikt in de brede zin, hiermee worden dus ook interdiscipline    
 bedoeld. 
2  Een onderwerp waar veel cyberfeministisch academici zich mee bezig houden, maar dat niet  

binnen de reikweidte van dit onderzoek valt, is het concept cyberbodies/cyborgs. Het idee van 
een organisme dat de tweedeling tussen mens en machine overbrugt, een cyborg dus, kan een 
compleet nieuwe opening geven in het debat over de dichotomie tussen de genders. Een goed 
startpunt voor meer informatie over dit onderwerp is Donna Haraway's A Cyborg Manifesto. 

3  Aangezien we in hoofdstuk 1 hebben gezien dat cyberfeminismen niet alleen bestaan uit 
  organisaties gebruiken we de term organisationeel niveau hier in brede zin waaronder dus ook 
  groepen en gemeenschappen vallen. 
4   De volledige definitie van Web 2.0 van Tim O’Reilly is als volgt: “Web 2.0 is the network as 
  platform, spanning all connected devices; Web 2.0 applications are those that make the most of 
  the intrinsic advantages of that platform: delivering software as a continually-updated service 
  that gets better the more people use it, consuming and remixing data from multiple sources, 
  including individual users, while providing their own data and services in a form that allows 
  remixing by others, creating network effects through an ‘architecture of participation’, and 
  going beyond the page metaphor of Web 1.0 to deliver rich user experiences” (O’Reilly, 2005b). 
5  Hoewel uit hoofdstuk 1 en 2 is gebleken dat informatiekunde gezien kan worden als een     
  multidiscipline is en genderstudies als een interdiscipline, zullen wij in dit hoofdstuk voor het  
  gemak naar beide verwijzen met het woord discipline. 
6  Met common ground bedoelen we interdisciplinaire common ground. Interdisciplinaire 
  common ground is gebaseerd op common ground theorie uit de cognitieve psychologie. Deze 
  theorie is ontwikkeld om dagelijkse interacties uit te leggen maar kan worden toegepast op 
  communicatie tussen academische disciplines (Repko, 2008). Common ground theorie stelt dat 
  “every act of communication presumes a common cognitive frame of reference between the 
  partners of interaction called the common ground” (Bromme in Repko, 2008, p273). 
 

7  http://www.feminist.com/ 

8  http://afeministteaparty.wordpress.com/  

9  http://www.barnard.columbia.edu/sfonline/children/index.htm  

10  http://www.tijdschriftlover.nl/archief  

11  http://radicaalfeminisme.nl  

12  http://www.vrouwennuvoorlater.nl/index.htm 

13  http://wwwomen.com/  

14  http://www.feminist.org/news/newsbyte/uswire.asp  

15  http://www.womensenews.org/  

16  http://www.fire.or.cr/indexeng.htm 

17  http://www.fem2pt0.com/fem20-talkshoe-radio/  

http://www.feminist.com/
http://afeministteaparty.wordpress.com/
http://www.barnard.columbia.edu/sfonline/children/index.htm
http://www.tijdschriftlover.nl/archief
http://radicaalfeminisme.nl/
http://www.vrouwennuvoorlater.nl/index.htm
http://wwwomen.com/
http://www.feminist.org/news/newsbyte/uswire.asp
http://www.womensenews.org/
http://www.fire.or.cr/indexeng.htm
http://www.fem2pt0.com/fem20-talkshoe-radio/
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18  http://www.genderacrossborders.com/  

19  http://feminist.hyves.nl  

20  http://www.facebook.com/  

21  http://www.womeninc.nl/  

22  http://antigoneconnect.ning.com  

23  http://feminism.meetup.com  

24  http://geekgirl.com.au  

25  http://www.grassrootsfeminism.net/cms/blog  

26  http://www.badreputation.org.uk 

27  http://lipstick-feminists.tumblr.com  

28  http://www.feministfrequency.com  

29  http://twitter.com  

30  http://www.womendialogue.org  

31  http://europeanfeministforum.org  

32  http://www.africanfeministforum.com  

33  http://ir.uiowa.edu/mff/  

34  http://www.wikipedia.org/  

35  http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_Feminism 

36  http://www.n00dles.nl/genderwiki/index.php?title=Genderwiki:Info  

37  http://geekfeminism.wikia.com  

38  http://blog.blanknoise.org/  

39  http://whereisyourline.org/2010/11/theres-no-such-thing-as-buyers-remorse 

40  http://stitchnbitch.org/  

41  http://nextgenderation.net  

42  http://www.reclaimthenight.org  

 

http://www.genderacrossborders.com/
http://feminist.hyves.nl/
http://www.facebook.com/
http://www.womeninc.nl/
http://antigoneconnect.ning.com/
http://feminism.meetup.com/
http://geekgirl.com.au/
http://www.grassrootsfeminism.net/cms/blog
http://www.badreputation.org.uk/
http://lipstick-feminists.tumblr.com/
http://www.feministfrequency.com/
http://twitter.com/
http://www.womendialogue.org/
http://europeanfeministforum.org/
http://www.africanfeministforum.com/
http://ir.uiowa.edu/mff/
http://www.wikipedia.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_Feminism
http://www.n00dles.nl/genderwiki/index.php?title=Genderwiki:Info
http://geekfeminism.wikia.com/
http://blog.blanknoise.org/
http://whereisyourline.org/2010/11/theres-no-such-thing-as-buyers-remorse
http://stitchnbitch.org/
http://nextgenderation.net/
http://www.reclaimthenight.org/


50 

Literatuurlijst 
 

 

Arneil, B. (1999). Politics and Feminism. Oxford: Blackwell Publishers. 

 

Berners-Lee, T. & Fischetti, M. (1999). Weaving the Web, on the past present and future of the  

     Web by its inventor. Orion: London. 

 

Borghoff, U. M. & Schlichter, J. H. (2000). Computer-Supported Cooperative Work:  

     Introduction to Distributed Applications. Berlijn: Springer. 

 

Braidotti, R. (1996). Cyberfeminism with a difference. Retrieved on November 23, 2010, from  

     http://www.let.uu.nl/womens_studies/rosi/cyberfem.htm  

 

Buikema, R. & Smelik, A. (1993). Vrouwenstudies in de Cultuurwetenschappen, Muiderberg:  

     Dick Coutinho. 

 

Burgin, V. (1982). Thinking Photography. London: The Macmillan Press Ltd. 

 

Castells, M. (2001). The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society. New  

     York: Oxford University Press Inc. 
 

Carstensen, T. (2009). Gender Trouble in Web 2.0: Gender Relations in Social Network Sites,    

     Wikis and Weblogs. International journal of gender, science and technology, 1(1), 106-127. 

 

Cox, J. & Minahan, S. (2007). Stitch'nBitch: Cyberfeminism, a Third Place and the New  

     Materiality. Journal of material culture, 12(1), 5-21. 

 

Driel, H. van (2001). Digitaal communiceren. Amsterdam: Uitgeverij Boom. 

 

Fredrick, C. (1999). Feminist Rhetoric in Cyberspace: The Ethos of Feminist Usenet  

     Newsgroups, Information society, 15(3), 187-198. 

 

Fuchs, C. (2010). Social Software and Web 2.0: Their Sociological Foundations and 

     Implications. In S. Murugesan (Ed.), Handbook of Research on Web 2.0, 3.0, and X.0: 

     Technologies, Business, and Social Applications. (pp.764-789). Hershey, PA: IGI-Global. 

 

Fuchs, C., Hofkirchner, W., Schafranek, M. et al. (2010). Theoretical Foundations of the Web: 

      Cognition, Communication, and Co-Operation. Towards an Understanding of Web 1.0, 2.0,   

      3.0. Future Internet, 2, pp 41-59. 

 

Gruber, S. (1999). Communication Gone Wired: Working Toward a 'Practiced' Cyberfeminism.  

     Information Society, 15(3), 199-209 

 

 

http://www.let.uu.nl/womens_studies/rosi/cyberfem.htm


51 

Haraway, D. (1991). A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the    

Late Twentieth Century. In Simians (Ed.), Cyborgs and Women: The Reinvention of 

Nature (pp.  149-181). New York: Routledge. Retrieved on November 23, 2010, from  

http://www.stanford.edu/dept/HPS/Haraway/CyborgManifesto.html 

 

Harding, S. (1986). The science question in feminism. Ithaca: Cornell University Press. 

 

Henry, A. (2004). Not my mother's sister. Generational conflict and Third-Wave Feminism.,  

     Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press. 

 

Herring, S., Job-Sluder, K. & Scheckler, R., (2002). Searching for Safety Online: Managing  

     "Trolling" in a Feminist Forum. Information Society, 18(5), 371-386. 

 

hooks, b. (2000). Feminism is for Everybody. Virginia: Passionate Politics Pluto Press. 

 

Jitaru, E. & Alexandru, A. (2008). Content Accessibility of Web documents. Principles and  

     Recommendations. Informatica Economică, 2(46), 117 – 124. 

 

Kenway, J. & Nixon, H, (1999). Cyberfeminisms, cyberliteracies, and educational cyberspheres.    

     Educational Theory, 49(4), 457-475. 

 

Luckman, S. (1999). (En)Gendering the Digital Body: Feminism and the Internet. Hecate, 25(2),    

     36-48.  

 

Olson, G. M. & Olson, J. S. (2008). Groupware and Computer Supported Cooperative Work. In  

     A. Sears & J.A. Jacko (Eds.) The Human-Computer Handbook (pp 545-558). New York:   

     Lawrence Erlbaum. 

 

O‟Reilly, T. (2005a). What is Web 2.0? Retrieved on November 7, 2010, from 

     http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-Web-20.html?page=1 

 

O‟Reilly, T. (2005b). Web 2.0: Compact definition. Retrieved on November 7, 2010, from 

     http://radar.oreilly.com/archives/2005/10/Web_20_compact_definition.html  

 

Orr, C. M. (1997). Charting the Currents of the Third Wave. Hypatia, 12(3), 29-45. 

 

Paasonen, S. (2005). Figures of fantasy; internet women and cyberspace. New York: Peter Lang  

     publishing. 

 

Pettigrew, K. E. & McKechnie, L. E. F. (2006). The Use of Theory in Information Science   

     Research, Journal of the American society for information science and technology, 52(1), 62–  

     73. 

 

Preece, J. (2000). Online Communities: Designing Usability, Supporting Sociability. Chichester:  

     Wiley.  

 

http://www.stanford.edu/dept/HPS/Haraway/CyborgManifesto.html
http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html?page=1
http://radar.oreilly.com/archives/2005/10/web_20_compact_definition.html


52 

Pryse, M. (2000). Trans/Feminist Methodology: Bridges to Interdisciplinary Thinking. NWSA  

     Journal, 12(2), 105-118. 

 

Rellstab, D. (2007). Staging gender online: gender plays in Swiss internet relay chats. Discourse  

     and society, 18(6), 741-763. 

  

Rendall, J. (1985). The origins of Modern feminism: Women in Britain, France and the United  

     States, 1780-1860. London: Macmillan. 

  

Repko, A. F. (2008). Interdisciplinairy research: process and theory. Los Angeles: Sage.  

 

Silver, D. (2004). Internet/cyberculture/digital culture/new media/fill-in-the-blank studies. New  

     Media & Society, 6(1), 55-64. 

 

Stanford Friedman, S. (2001). Statement: academic feminism and interdisciplinarity. Femi.nist  

     Studies, 27(2), 504- 510. 

 

Turkle, S. (1984). The second self: Computers and the Human Spirit. New York: First MIT 

Press.  

 

VNS Matrix (2001). Retrieved on November 23, 2010, from    

     http://www.sysx.org/gashgirl/VNS/TEXT/PINKMANI.HTM  

 

Vogt, C. & Chen, P. (2001). Feminisms and the Internet. Peace review, 13(3), 371- 375. 

 

Wekker, G. (2002). Nesten bouwen op een winderige plek: denken over gender en etniciteit in  

     Nederland, oratie bij aanvaarding hoogleraarschap IIAV, uitgegeven door Universiteit    

     Utrecht. 

 

“werkcollege instructies” (2010). Wetenschappelijke Onderzoeksmethoden 

     2010 – 2011: Instructies Leeronderzoek werkcolleges. Retrieved November 7, 2010, from  

     http://www.cs.uu.nl/docs/vakken/wo/docs/Werkcollege_Instructies_2010.pdf  

 

Wilding, F. (1998). Notes on the political condition of cyberfeminism. Art journal, 57(2), 46-59.  

 

Wood, E. A. (2008). Consciousness-raising 2.0: Sex Blogging and the Creation of a Feminist  

     Sex Commons. Feminism and psychology, 18(4), 480-487. 

 

Xia, M., Huang, Y. & Duan, W. (2009). Ballot Box Communication in Online Communities.  

     Communications of the ACM, 52(9), 138-143. 

 

Zaphiris, P., Ang, C. S. & Laghos, A. (2008). Online Communities. In A. Sears & J. A. Jacko  

     (Eds.), The Human-Computer Handbook (pp 545-558). New York: Lawrence Erlbaum. 
 

 

 

http://www.sysx.org/gashgirl/VNS/TEXT/PINKMANI.HTM
http://www.cs.uu.nl/docs/vakken/wo/docs/Werkcollege_Instructies_2010.pdf

