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Samenvatting  

BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID BIJGEWERKT: 

Klokkenluiden, anoniem hacktivisme en academische piraterij 

 

Dit proefschrift onderzoekt de mate waarin nieuwe digitale praktijken van illegaal, maar uit 

principe voortkomend verzet kunnen worden geïnterpreteerd als nieuwe vormen van 

burgerlijke ongehoorzaamheid. De studie richt zich meer specifiek op drie soorten digitale 

handelingen (’digital acts’): klokkenluiden, anoniem hacktivisme en radicale initiatieven om 

vrije toegang tot wetenschappelijke publicaties te bieden. Dit proefschrift ondervraagt een 

breed scala aan posities betreffende burgerlijke ongehoorzaamheid, van traditionele liberale 

theorieën tot meer recente radicaal-democratische benaderingen, door drie voorbeelden van 

zulke digitale handelingen tot in detail te reconstrueren: het klokkenluiden van Edward 

Snowden, enkele van Anonymous’s Distributed Denial of Service (DDoS) acties, en de 

academische piraterij van Sci-Hub en Library Genesis (LibGen). Het proefschrift concludeert 

dat deze digitale handelingen inderdaad kunnen worden beschouwd als nieuwe vormen van 

burgerlijke ongehoorzaamheid als we hen beschouwen vanuit een radicaal-democratische 

benadering. Als ze gezien worden als daden van kritisch burgerschap komt de veelgehoorde 

twijfel aan de burgerzin van de daders in een ander licht te staan. 

Hoofdstuk 1 richt zich op de rol van burgerlijke ongehoorzaamheid in het 

bedrijfsleven, namelijk binnen en tegen private organisaties en dan met name bedrijven. Het 

onderzoekt ook vormen van ongehoorzaamheid die worden ingegeven door wandaden in 

publiek-private samenwerkingsverbanden. Hoewel klokkenluiden op zichzelf niet illegaal is 

en een toenemend aantal organisaties het naar eigen zeggen aanmoedigt, zal het doen van een 

externe melding (bijvoorbeeld bij een externe organisatie of middels publicatie richting een 

algemeen publiek) over het algemeen een schending van een geheimhoudingsovereenkomst 

met zich mee brengen. Bovendien wordt in de nationale veiligheidssector de onthulling van 

informatie die als zeer geheim is geclassificeerd, zwaar bestraft. De casus van klokkenluider 

Edward Snowden toont aan dat het in de zeer geprivatiseerde wereld van vandaag steeds 

moeilijker wordt om kritiek op overheidsinstanties te onderscheiden van het ter 

verantwoording roepen van private organisaties. Van belang daarbij zijn de dubbele rol van 

Snowden als ambtenaar en als privéwerknemer, als ook de inhoud van zijn onthullingen. 

De vraag of Snowden’s ongehoorzaamheid als burgerlijke ongehoorzaamheid kan 

worden gekwalificeerd, is nog steeds onderwerp van politieke discussie. Hij is een 



 2 

polariserende figuur geworden in het Amerikaanse debat door zijn besluit om liever in 

ballingschap te gaan in Hongkong en vandaaruit vervolgens asiel in Rusland te vragen, dan 

zich te onderwerpen aan een strafrechtelijk vonnis uit angst voor een oneerlijk proces in de 

V.S. Tegelijkertijd is de Amerikaanse inlichtingensector van mening dat de onthullingen van 

Snowden schadelijk zijn geweest voor de nationale veiligheid en de internationale 

betrekkingen, dat ze militaire eenheden in gevaar hebben gebracht en dat ze terroristische 

organisaties hebben geholpen. Deze officiële beschuldigingen kunnen worden geïnterpreteerd 

als verwijten van gebrek aan burgerzin. Ze staan daarbij in schril contrast tot de debatten over 

privacy en de accountability van overheidsprogramma’s die over de hele wereld zijn 

aangezwengeld door Snowden’s onthullingen. Snowden’s actie is erin geslaagd wereldwijd 

bij te dragen aan het publieke debat over de legitieme begrenzing van de verzameling en 

analyse van internetgegevens door staten en bedrijven, waarin claims op het recht op privacy 

een centrale rol spelen. Het is hiermee een modelvoorbeeld van een daad van 

ongehoorzaamheid, welke ook gekwalificeerd moet worden als een daad van burgerschap, 

daar zij heeft bijgedragen aan de democratisering van het debat over online surveillance. 

Hoofdstuk 2 bestudeert het collectief Anonymous. De open, gedecentraliseerde, 

leiderloze, wereldwijde en vaak tegenstrijdige praktijken van Anonymous leiden tot de vraag 

of dit collectief wel kan worden gezien als een nieuwe speler op het terrein van burgerlijke 

ongehoorzaamheid. Het belangrijkste normatieve gevolg van digitale anonymisering is dat de 

actor straffen kan ontduiken, hetgeen tot de vraag leidt of deze praktijken wel als burgerlijke 

ongehoorzaamheid kunnen worden gekwalificeerd. De verborgen identiteit van de actor 

‘achter het masker’ leidt ook tot een aantal andere problemen met betrekking tot de vraag of 

Anonymous’ politiek gemotiveerde cyberacties als nieuwe, digitale vormen van burgerlijke 

ongehoorzaamheid dienen te worden beschouwd, welke uitgebreid worden besproken in 

Hoofdstuk 2. Dit hoofdstuk gaat ook in op de verschillende soorten van DDOS en de 

geschiedenis hiervan, aangezien dit een soort cyberactie of cyberaanval is die Anonymous 

meerdere keren heeft ingezet tegen servers waarop websites van staten en bedrijven draaien. 

De acties van Anonymous roepen een aantal uitdagende vragen op voor de theorie 

van burgerlijke ongehoorzaamheid. Kan burgerlijke ongehoorzaamheid individueel worden 

uitgevoerd? Kunnen gemengde motieven aanvaardbaar zijn? Kunnen zowel erkende burgers 

als niet-burgers daden van burgerlijke ongehoorzaamheid plegen? Kunnen sporadische of 

louter reactieve daden worden gekwalificeerd als burgerlijke ongehoorzaamheid, of moet er 

sprake zijn van een langere campagne voor zaken waarvoor men zelf op de bres wil staan? 

Hoofdstuk 2 zal onder andere beargumenteren dat het accepteren van strafrechtelijke sancties 
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geen noodzakelijke voorwaarde is om van burgerlijke ongehoorzaamheid te spreken. Het is 

zelfs niet noodzakelijk dat de actor het risico om gestraft te worden accepteert, aangezien 

deze voorwaarde te streng is in geval van niet-liberale, ondemocratische regimes waarin 

gevangenisstraf als gevolg van ongehoorzaamheid bij lange na niet de grootste dreiging is. 

Hoofdstuk 3 onderzoekt twee digitale initiatieven gericht op het illegaal toegang 

verschaffen tot wetenschappelijke publicaties: Sci-Hub en LibGen. Het hoofdstuk beschrijft 

eerst de twee platforms en de academische piraterij die zij mogelijk maken, waarna het ingaat 

op de morele en politieke overtuigingen waarop ze zijn gestoeld. Eerst richt het zich op de 

beperkingen van het Rawlsiaanse concept van burgerlijke ongehoorzaamheid en de 

meerwaarde van een ruimere, radicaal-democratische definitie. Vervolgens verschuift de 

bespreking naar de normatieve vraag naar mogelijke soorten rechtvaardigingsgronden van de 

illegale handelingen van Sci-Hub en LibGen: gronden die een beroep doen op individuele 

mensenrechten, op de behoeften van onderzoekers, en op de ‘communistische’ aard van 

wetenschappelijke kennisproductie worden onderzocht. Bovendien illustreert biedt het 

hoofdstuk hoe wereldwijde ongelijkheden in toegang tot wetenschappelijke bronnen kan 

leiden tot legitieme aanspraken op de vrije toegankelijkheid van wetenschappelijke 

publicaties. Ten slotte wordt een voorstel gedaan om Sci-Hub en LibGen als een vorm van 

communicatieve burgerlijke ongehoorzaamheid te beschouwen op basis van een deliberatieve 

en pluralistische opvatting van democratie. Volgens deze opvatting stelt academische piraterij 

vraagtekens bij de toepassing van het auteursrecht op onderwijs en onderzoek, maar draagt 

het ook bij tot geïnformeerd democratisch overleg door de toegang tot informatie op 

effectieve wijze te vergroten.  

Hoofdstuk 4 gaat expliciet in op een begrip dat in de voorgaande hoofdstukken een 

impliciete, doch fundamentele rol speelt: het concept van burgerzin (‘civility’) en zijn relatie 

tot burgerlijke ongehoorzaamheid. In het eerste gedeelte worden beschuldigingen van gebrek 

aan burgerzin tegen Snowden, Anonymous, en Sci-Hub en LibGen besproken op basis van 

het vermeende heimelijke, ontwijkende, gewelddadige en dus onburgerlijke karakter van hun 

ongehoorzaamheid. Het tweede deel onderzoekt verschillende opvattingen over burgerzin in 

samenhang met de politieke functie die beschuldigingen van gebrek aan burgerzin 

gewoonlijk vervullen. Dit hoofdstuk ontwikkelt een radicaal-democratisch begrip van 

burgerschap door de conventionele interpretatie van burgerzin als geweldloosheid, decorum 

en respect voor de wet te problematiseren. Het derde en laatste deel stelt vervolgens voor om 

burgerzin te begrijpen in termen van performatief burgerschap. Dit hoofdstuk koppelt het 

begrip van burgerzin in termen van performatief burgerschap aan de praktijk van het 
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aanspraak maken op rechten, het uitoefenen van potentieel constituerende macht, en het 

Arendtiaanse begrip nataliteit of het nieuwe begin. Het hoofdstuk biedt een begrip van 

burgerschap dat goed aansluit bij, en een wezenlijke bijdrage levert aan, het ruimere, 

radicaal-democratische begrip van burgerlijke ongehoorzaamheid. 

De drie soorten digitale handelingen lenen zich goed voor een bespreking van drie 

verschillende thema’s die van wezenlijk belang zijn voor een goed begrip van burgerlijke 

ongehoorzaamheid: de vraag of burgerlijke ongehoorzaamheid kan plaatsvinden binnen en 

tegen particuliere organisaties zoals bedrijven, de vraag of men van burgerlijke 

ongehoorzaamheid kan spreken met betrekking tot anonieme acties, en de vraag of burgerzin 

acties uitsluit die leiden tot eigendomsschade of die op andere wijze als licht gewelddadig 

kunnen worden aangemerkt. Het is in het licht van deze vraagstukken dat dit proefschrift een 

interpretatie van burgerzin als burgerschap biedt die afwijkt van de traditionele definitie. 

Burgerzin dient niet begrepen worden in termen van decorum, redelijkheid of respect voor de 

wet, maar juist in het licht van de totstandbrenging van een breed geconstrueerd burgerschap 

dat niet beperkt is tot hen die officieel erkend zijn als burgers van een staat. Performatief 

burgerschap biedt een niet-vóórgegeven en wezenlijk pluralistisch begrip van burgerzin die 

gepaard gaat met burgerlijke ongehoorzaamheid. Het is echter wel noodzakelijk om enkele 

voorwaarden te formuleren waar ongehoorzaamheid aan dient te voldoen, wil ze de 

kwalificatie “burgerlijke ongehoorzaamheid” genieten, maar deze zijn van een meer 

minimale aard: niet-militarisme en zelfbeheersing. Met behulp van dit nieuwe begrip 

burgerzin kan een radicaal-democratisch en ruime definitie van burgerlijke 

ongehoorzaamheid beter greep krijgen op immer veranderende, mondiale en digitale vormen 

van politiek protest. 

 

 


