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Inleiding 
 

In mei 1999 wordt er via een mailinglist de volgende mail gepost:  

 

Last night, Amsterdam celebrated the opening of the 

Squatters Internet Cafe Ascii with a packed, exciting party. 

This fresh initiative is located in a beautiful cornerhouse 

along one of the canals, Herengracht 243a, behind Dam 

Palace. It was squattered last January and looks pretty much 

like a ruin, but one with history, dating back to the 17th 

century, a mysterious facade with a statue on top of the 

entrance... The group collected some 386s and 486, got a 

cable modem leased line via A2000 (rather cheap these days) 

and is still looking for more used hardware. Ascii mainly 

aims at the (technophobic) radical movements in the city (…)  

Finally (...) there is a computer network group in this town, 

being part of squatters movement, open to the general public, 

dedicated to passionate tinkering, and most of all: free of 

charge! In the next weeks Ascii is going to open on 

thursdays, fridays and saturdays, from 12-19 hours 

(http://www.tao.ca/writing/archives/nettime/0574.html). 

 

Drie jaar na het verschijnen van deze mail liep ik de trap van het ‘Amsterdam Subversive 

Code for Information Interchange’(ASCII1)-Internetcafé af, inmiddels gelegen onder de 

anarchistische boekwinkel Fort van Sjakoo aan de Jodenbreestraat. Hier begon ik, op een 

avond dat de mannen van ASCII de kelder opruimden, mijn veldwerkonderzoek voor de 

studie Culturele Antropologie. Tijdens het sorteren en oprollen van datakabels en 

elektriciteitskabels, het onder het stof vandaan halen van technische onderdelen met een 

vergeten bestemming en het op straat zetten van kapotte hardware, leerde ik bijna ieder 

                                                 
1 Deze term is, zoals ik ook in hoofdstuk twee uit zal leggen, meer bekend als de internationale standaard voor de 
numerieke representatie voor computerkarakters. De betreffende groep mensen heeft een eigen, speelse invulling 
gegeven aan deze term.   
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gezicht van de groep kennen2. Een paar dagen ervoor had ik in dezelfde ruimte kennis 

gemaakt met een groep die binnen ASCII is ontstaan: de Genderchangers3, vrouwen die 

technische cursussen verzorgen voor andere vrouwen. Met de meeste Genderchangers sprak 

ik voor het eerst tijdens het drukken van T-shirts, het testen van computerhardware, het 

maken van een poster en het treffen van andere voorbereidingen voor een festival in Kroatië 

dat ze dat jaar voor het eerst organiseerden.  

Op allerlei manieren blijkt dat het internetcafé ASCII verschilt van reguliere 

internetcafés. Ten eerste is het café gelegen in een kraakpand, wordt het gerund door 

vrijwilligers en is het internetgebruik er gratis. Daarnaast hangen er anti-Microsoft posters aan 

de muur, naast posters die oproepen voor politieke demonstraties, reclame maken voor 

anarchistische punkbands en voor veganistische eetcafés, of die steun oproepen voor het 

Dierenbevrijdingsfonds en voor organisaties die zich inzetten voor politieke vluchtelingen. In 

deze politieke omgeving leren de medewerkers van het café op autodidactische wijze de 

werking van computerhardware en software kennen, wordt gebruik gemaakt van software die 

mensen op vrijwillige basis programmeren en worden er regelmatig technische cursussen 

gegeven, die altijd een politieke ondertoon hebben.  

In ASCII staat computertechnologie centraal in een omgeving die, volgens de schrijver 

van bovenstaande aankondigingsmail, ontstaan is binnen kraakbeweging. De kraakbeweging4 

ontstond in Nederland in de jaren zeventig en was onderdeel van de tegencultuur: een cultuur 

van kritische bewegingen van voornamelijk jongeren die de fundamenten van de samenleving 

waar ze zelf in leefden verwierpen. Hoewel de kraakbeweging als beweging midden jaren 

tachtig ophield te bestaan, worden anno 2003 veel kraakpanden nog steeds gebruikt om in te 

wonen, te werken of om activiteiten in te organiseren. 5 Op deze plekken wordt autonomie van 

het politieke en economische systeem in de samenleving vaak nog steeds belangrijk 

gevonden. Dit uit zich bijvoorbeeld in het feit dat in de dagelijkse behoeftes voorzien wordt 

op basis van een ‘Do It Yourself’-houding,6 een streven naar een geheel zelfstandige manier 

                                                 
2 Er waren ongeveer twintig mannen aanwezig, allen in de leeftijf van 27 tot 32 jaar, die tot de harde kern van 
ASCII bleken te behoren. Naast deze twintig zijn er nog ongeveer vijftien op minder regelmatige basis, of enkel 
op afstand, bij de groep betrokken. Van de actieve ASCII-leden zijn er zo’n vijf vrouw.  
3 Deze vrouwen hebben de Gender Changer Academy opgericht, waarnaar ik ook verwijs met ‘GCA’. Over de 
Academy later meer. 
4 De krakers werden nog niet meteen vanaf het ontstaan van kraakacties gerekend tot één beweging, kraakacties 
vonden al in de jaren zestig plaats.  
5 zoals de panden en de omgeving van het ADM-terrein, de voormalige Amsterdamse Droogdok Maatschappij; 
het Rijkshemelvaartcomplex, een gelegaliseerd kraakcomplex bij het Nieuwe Meer in Amsterdam; de 
voormalige ELF, een inmiddels gesloopt pand op de Vlaardingenlaan 11 in Amsterdam en de Kalenderpanden, 
een complex aan de Entrepodok in Amsterdam die in oktober 2000 werden gesloopt 
6 In het eerste hoofdstuk zal ik deze term nader uitleggen. 
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van leven.7 Vanaf de jaren zestig tot nu betekent Do It Yourself in sommige tegenculturele 

kringen dat gebruik van (hyper)moderne technologische middelen zoveel mogelijk vermeden 

wordt. De gedachte is namelijk dat men via deze middelen afhankelijk raakt van het 

kapitalistische systeem waarin deze geproduceerd en gedistribueerd zijn. De ASCII-leden en 

de Genderchangers daarentegen streven Do It Yourself na juist door middel van 

hypermoderne technologie. In deze scriptie onderzoek ik deze bijzondere combinatie van 

politiek-activisme met computertechnologie waarbij ik de manieren wil laten zien waarop 

ASCII en de Genderchangers op een dusdanige wijze gebruik maken van hypermoderne 

technologie dat deze in plaats van een symbool van de kracht van de westerse samenleving, 

een middel wordt van verzet tegen dezelfde samenleving.  

 

De manier waarop ASCII en de Genderchangers omgaan met computertechnologie laat zich 

goed beschrijven door middel van het woord ‘transparantie', een woord waarmee de sociologe 

en psychoanalytica Sherry Turkle in haar artikel What Are We Thinking About When We Are 

Thinking About Computers? (1999) de omgang van de eerste generatie computergebruikers in 

de jaren tachtig met computers beschrijft. Transparantie bestond voor veel 

computergebruikers in deze periode uit de mogelijkheid om de werking van de computer 

logisch te doorgronden, als ware het een ‘traditionele’ (mechanische) machine. Dit kon door 

de ‘hood’ van de computer te openen en ‘to poke around’ en door te zien hoe 

computersoftware geprogrammeerd was (Turkle 1999: 543). Bij ASCII en de Genderchangers 

staat eenzelfde doorgronding van de technische werking van computerhardware en software 

centraal. Dit terwijl de groep midden in een samenleving leeft waarin de betekenis van het 

begrip ‘transparantie’ met betrekking tot computergebruik drastisch is veranderd: Sherry 

Turkle laat deze betekenisverandering beginnen met de intrede van de Apple Macintosh 

midden jaren tachtig. Vanaf toen gingen gebruikers van computers de term gebruiken om de 

gebeurtenissen op het computerscherm te beschrijven: transparantie betekende nu dat de 

documenten op een overzichtelijke wijze werden weergegeven en dat de programma’s 

gerepresenteerd werden door middel van ‘attractive and easy-to-interpret icons.’ 

Transparantie bestond nu uit de mogelijkheid ‘to make things work without needing to go 

below the screen surface’ (1999). Turkle beschrijft hiermee het ontstaan van een cultuur 

waarin ‘simulatie’ de norm is en ervaren wordt als werkelijkheid: datgene dat op het scherm 

te zien is, het icoon, is een nieuwe werkelijkheid die niet meer te herleiden is tot wat het 

                                                 
7 zo bouwden bewoners op het ADM-terrein hun eigen schip en worden alle reparaties en verbouwingen door 
bewoners van de panden zelf uitgevoerd.   
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‘vertegenwoordigt’, maar die op zichzelf is komen te staan. Deze nieuwe cultuur komt ook tot 

uiting in het feit dat mensen hun identiteit steeds vaker in MUD’s8  construeren en dat 

kinderen er virtuele huisdieren op na houden. Zo noemt Turkle het voorbeeld van de 

Tamagotchi’s, virtuele huisdieren en ‘only the first in a projected series of computational 

objects that seem destined to teach children a new lesson about the machine world: that 

computational objects need to be related to as another life form’ (1999: 552).  

Aan de hand van deze voorbeelden beschrijft Turkle een ontwikkeling waarin door 

middel van technologie de grenzen tussen natuur en cultuur, mens en machine en mens en 

dier steeds meer vervagen. Mensen ervaren de wereld door middel van technologie steeds 

minder vanuit dergelijke binaire opposities en meer vanuit een alternatieve ontologie die 

bepaald wordt door de inherente ‘agency’ van computers. De computer is, met andere 

woorden, veranderd van een mechanisch apparaat dat afhankelijk is van menselijke controle 

in een machine die in symbiose met mensen een nieuwe werkelijkheid mogelijk maakt.  

De implicaties van de versmelting van mens en computer, zoals hierboven geschetst, 

waren voor diverse cybercritici reden om utopische of distopische kritiek op technologie te 

uiten. Zo werd computertechnologie gezien als hetzij een utopisch domein waarin men vrij 

kon worden van een wereld vol beperkingen (zie bijvoorbeeld John Perry Barlow9) hetzij als 

een domein waarin gevreesd moest worden voor de mensheid (bijvoorbeeld Mark Dery10). 

Als echter de constatering dat computertechnologie de manier waarop mensen de wereld 

ervaren verandert, doorgetrokken wordt naar zijn logische consequenties, heeft dergelijke 

kritiek steeds minder culturele grond onder haar voeten (zie ook Pels 2002: 93). Utopische of 

distopische kritiek op cyberspace is namelijk gebaseerd op de veronderstelling dat er 

überhaupt een menselijke essentie bestaat waarvan men door middel van computertechniek 

kan vervreemden of waar men juist mee in contact kan komen. Dit terwijl er nou juist 

geconstateerd lijkt te worden dat de culturele invloed van technologie bestaat uit het feit dat 

                                                 
8 Multi-User Dungeon’s: een sociale ervaring op het Internet, gereguleerd door een computerprogramma, vaak 
met betrekking tot een losjes-georganiseerde context of thema, zoals oude kastelen met veel kamers of een 
bepaalde periode in de geschiedenis. Sommige MUD’s zijn permanente avonturenspellen, anderen hebben een 
educatief doel, weer anderen hebben een puur sociale betekenis (www.whatis.com) 
9 tekstschrijver van de Amerikaanse rockband ‘The Grateful Dead’ die over cyberspace spreekt als ‘the promise 
of a new social space, global and antisovereign, within which anybody, anywhere can express to the rest of 
humanity whatever he or she believes without fear. There is in these new media a foreshadowing of the 
intellectual and economic liberty that might undo all the authoritarian powers on earth.’ (Barlow geciteerd in 
Loader 1997:4). 
10 De Amerikaanse cultuurfilosoof Mark Dery schetst in zijn boek Escape Velocity (1996) een distopische kijk 
op de toekomst die hij baseert op de trend binnen de technologie waarin het menselijk lichaam steeds meer 
vervangen wordt door technologie.  
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vraagtekens gezet kunnen worden bij het idee van een menselijk coherent ‘zelf’ dat in 

oppositie staat met de objecten om hem heen, zo constateert ook Mark Poster: 

...information machines upset the position from which the critique of 

mechanical machines was raised, the view of humans as agents or subjects 

distinct from and in a stance of opposition to a world of objects. Information 

machines put into question humanity as instrumental agents...(Poster 2001:23).  

In plaats van de mens als bestuurders van machines, lijken we daarentegen te maken te 

hebben met een wereld vol ‘cyborgs’ waarin mens en machine samen de perceptie op de 

wereld verzorgen. Mens en machine zijn op zo’n manier versmolten dat een veranderlijk 

‘zelf’ op het computerscherm bepaalt hoe de wereld wordt ervaren, zo schrijft ook de 

antropoloog Peter Pels in zijn artikel over de steeds grotere aanwezigheid van computer- en 

televisieschermen in het publieke domein: 

...the more people participate in the ‘authentic’ images of ‘self’ that the media 

seem to offer, the more they affirm the authority of the screen-fed images that 

usurps this authenticity of the self (Pels 2002: 93).   

 

Kritiek op deze technologie, waarin mens en machine in onderlinge versmelting een nieuwe 

perceptie op de wereld creëren, lijkt dus alleen mogelijk vanuit een perspectief waarin afstand 

gedaan is van de (westerse) cultuur die een dergelijke technologie mogelijk maakt. Het zijn 

immers de sociale mechanismen in de westerse samenleving die de gebeurtenissen op de 

oppervlakte van het scherm tot op zeker hoogte bepalend hebben laten worden voor wat 

belangrijk is. Politieke activisten pogen vaak een afstand te creëren tussen de eigen omgeving 

en de westerse samenleving waar ze uit voortkomen, door de fundamenten van deze 

samenleving te verwerpen en een andere samenleving na te streven. Het is in dit licht dat ik de 

nadruk van de Genderchangers en ASCII op de transparantie van computertechnieken 

inzichtelijk wil maken: ASCII en de Genderchangers verzetten zich om politieke redenen 

tegen een samenleving waarin de mens, ook in hun ogen, zijn autonomie ten opzichte van de 

computer heeft verloren.  

  

Onderzoeksvraag 

ASCII en de Genderchangers leggen de betekenis van computertechnologie nadrukkelijk 

‘under the hood’ van de computer en ‘below the surface of the screen’. In deze scriptie wil ik 

laten zien wat de betekenis is die beide groepen geven aan deze transparantie van de 

computer. In eerste instantie lijkt transparantie in ASCII en bij de Genderchangers de puur 
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technische en pragmatische betekenis te hebben dat men de hardware en de software van de 

computer wil doorgronden. In tweede instantie blijkt de transparantie echter een diepere 

culturele betekenis te hebben: ASCII en de Genderchangers gebruiken transparante 

technologie om verzet te bieden tegen de westerse samenleving en om een betere wereld na te 

streven. De kritiek op de fundamenten van de westerse samenleving noem ik ‘tegencultureel’ 

en het streven naar een betere wereld noem ik ‘utopisch’11. Op basis van deze tegenculturele 

en utopische oriëntatie op de wereld creëren de groepen een onderscheid tussen de eigen 

omgeving en de ‘mainstream’. Aan de hand van de termen ‘tegencultuur’, ‘utopie’ en 

‘mainstream’ maak ik uiteraard slechts een kunstmatige en schetsmatige voorstelling van een 

veel complexere realiteit, immers er is geen sprake van een geïsoleerde tegenculturele of 

utopische ruimte die ASCII en de Genderchangers bezetten binnen een totaal andere 

mainstreamcultuur: het creëren van gemeenschappelijkheid aan de hand van tegenculturele of 

utopische motivaties gebeurt juist op basis van het feit dat de ASCII-leden en de 

Genderchangers in eerste instantie zelf tot de mainstreamcultuur behoren. De leden van de 

groepen definiëren telkens weer opnieuw in een continue wisselwerking met elkaar en met 

mensen en instanties buiten de eigen groep, wat de cultuur is waartegen verzet wordt geboden 

en welke waarden in de alternatieve omgeving gedeeld worden. Toch leveren de termen 

‘tegencultuur’, ‘utopie’ en ‘mainstream’ een bruikbaar raamwerk waarbinnen de rol die 

technologie speelt in de omgeving van ASCII en de Genderchangers aan kan worden 

gegeven. Daarom heb ik als onderzoeksvraag gehanteerd: 

 

Hoe komen de politieke ideeën van ASCII en de Genderchangers, bestaande 

uit een tegenculturele kritiek op de westerse samenleving en een utopisch 

verlangen naar een betere samenleving, tot uiting in de manier waarop de 

groepen omgaan met computertechnieken? Welke betekenissen heeft het 

begrip transparantie in deze omgeving en hoe verhouden deze zich tot de 

politieke ideeën van de groepen?  

 

                                                 
11 Deze twee termen zullen in hoofdstuk één worden verduidelijkt. Wat betreft het begrip ‘utopie’ zal ik dan 
vooral laten zien wat dit begrip inhoudt in verband met het anarchisme van de groepen. De algemene betekenis 
van ‘Utopianisme’ wordt in The Social Sciences Encyclopedia (1996) uitgelegd als: ‘a form of social theory 
which attempts to promote certain desired values and practices by presenting them in an ideal state or society 
(…) Often, the aim is to show something of the essential nature of a concept – justice or freedom- by painting it 
large, in the form of an ideal community based on such a concept (…) Essentially the function of Utopia is 
heuristic’ (1996:894). Het begrip moet ook in deze scriptie opgevat worden als een de beschrijving van een 
poging van beide groepen om ideale waarden tot het uiterste door te voeren en als leidraad te nemen in al hun 
handelingen om op deze manier de ideale sociale omgeving, hoe klein dan ook, te kunnen benaderen.  
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Methodologie 

Op mijn onderzoeksvraag heb ik van juli tot december 2002 antwoorden proberen te vinden 

door te participeren bij de activiteiten van ASCII en de Genderchangers en door hierbij tevens 

de rol van observator aan te nemen.  

 

Om in eerste instantie contact te maken met de Genderchangers en de ASCII-leden en 

geaccepteerd te kunnen worden in hun omgeving, was het van groot belang dat ik met hen een 

initiële houding ten opzichte van computertechnologie gemeen had. Deze houding bestaat uit 

een interesse voor de technische werking van de computer en een ervaring met diverse 

manieren van computergebruik: met andere besturingssystemen dan Microsoft Windows en 

de Apple Macintosh alleen en met andere doelen dan voor commerciële alleen.  

Deze houding ten opzichte van computertechnologie deed ik op toen ik in 1997 

aangenomen werd voor een full-time betrekking op de helpdesk van de toen nog jonge 

internetprovider XS4ALL.12 In XS4ALL werd de liefde voor computers gecombineerd met 

een levensbeschouwing gericht op vrijheid en betekende ‘toegang voor iedereen’ meer dan 

het op commerciële basis toegang geven tot het internet. 13 XS4ALL was de eerste provider in 

Nederland die gericht was op het beschikbaar maken van het internet voor particulieren en 

voor initiatieven die een ander doel hadden dan commercie.14 Deze houding kwam voort uit 

het feit dat de werknemers zowel ‘hackers’ als ‘hippies’ waren: de organisatie was opgericht 

door onder andere Rob Gongrijp en Paul Jongsma die het blad HackTic15 hadden gesticht 

waaruit later het Hacktic netwerk16  voortkwam. Dit netwerk bestond uit hackers: mensen die 

meer met techniek willen dan alleen consumeren.17 Zo ook bestond het latere XS4ALL uit 

                                                 
12 XS4ALL werd opgericht in mei 1993. Manuel Castells plaatst in the Internet Galaxy, Reflections on the 
Internet, Business, and Society (2001) het begin van XS4ALL in 1995 (2001: 49-51), misschien omdat XS4ALL 
tot 1994 onder één vlag met Hacktic opereerde, toen pas de zelfstandige Stichting XS4ALL werd en pas in 1996 
XS4ALL Internet BV werd. 
13 In een interview met Elsevier (1989), weergegeven in de documentatiemap gemaakt ter gelegenheid van het 
vijfjarig bestaan van XS4ALL, wordt de oprichter van XS4ALL, Rob Gongrijp, omschreven als een ‘techno-
anarchist’ die inzicht wil in alle informatie die burgers aangaat onder het motto ‘Information to the Masses’ 
(Elsevier, juni 1998:29, documentatiemap XS4ALL, Diemen). 
14 Dit streven klinkt nog steeds door in het feit dat allerlei initiatieven, gericht op de vrijheid van meningsuiting, 
gesteund worden, hetgeen bijvoorbeeld blijkt uit het feit dat het diverse journalistieke projecten op het internet 
ondersteunt, zoals de Groene Amsterdammer, Loesje of het onafhankelijk radiostation B92 in Belgrado in 
Servië, zie: http://www.xs4all.nl/overxs4all/sponsoring/index.html  
15 In 1989 opgericht door Paul Jongsma en Rob Gongrijp 
16 Dit netwerk ontstond na een ontmoeting van Felipe Rodriguez, de operator van het Bulletin Board Utopia, 
waarna een systeembeheerder van de Universiteit van Amsterdam, Matthew Lewis, een internetverbinding van 
het universitaire systeem openstelde voor deze groep, later werd overgestapt op de provider NLNet. Nadat Cor 
Bosman en Paul Jongsma bij het netwerk waren betrokken zorgden de vier mannen met vier modems en één 
computer met één harddisk in de huiskamer van Gongrijp vervolgens voor het begin van XS4ALL. 
17 Zie: http://www.xs4all.nl/overxs4all/geschiedenis/index.html 



 8

mensen die meer wilden met de computer dan consumeren alleen. De omgang met 

computertechnologie was in XS4ALL tevens onderdeel van een ‘hippie-achtige’ sociale 

omgeving: Voor veel medewerkers was de betekenis van XS4ALL veel groter dan die van 

slechts een werkplek en was de bedrijfsruimte meer een ‘thuis’ dan een kantoor.18 Buiten 

werktijd, ’s avonds of in het weekend kwamen veel werknemers bijeen als de vriendengroep 

‘Hippies from Hell’, waar sommigen experimenteerden met drugs of vrije seks terwijl 

tegelijkertijd meegedaan kon worden met het hacken met computers of het ‘lockpicken’: een 

competitief spel waarin men probeert om slechts met behulp van een enkel pinnetje sloten zo 

snel mogelijk open te krijgen. In deze informele, sociaalbewogen, creatieve en technische 

omgeving deed ik ten eerste een boel (computer)technische ervaring op en raakte ik ten 

tweede bewust van de diepe verbondenheid die mensen door middel van computertechnologie 

met elkaar kunnen hebben.   

De omgeving in XS4ALL bleek veel overeenkomsten te vertonen met die in ASCII en 

bij de Genderchangers, zoals de Do It Yourself-houding tegenover computertechniek, het 

bewuste politieke en sociale gebruik van het internet, de mengeling tussen vrije tijd en werk 

en het besef door middel van eenzelfde gebruik van computertechnologie tot een specifieke 

sociale groep te behoren. Ook bleek na verloop van tijd dat beide kringen, die van XS4ALL 

en die van ASCII, overlap hebben: sommige leden van ASCII werken met XS4ALL-

betrokkenen aan gemeenschappelijke projecten.  

Bij de Genderchangers vond ik tevens aansluiting doordat ik via een ander 

werkverband in aanraking was gekomen met feministisch gebruik van techniek: vanaf 1999 

gaf ik les voor de Stichting Technika 10 Amsterdam, een vrijwilligersorganisatie die alleen 

voor meisjes lessen verzorgt in diverse technieken, op verschillende basisscholen in 

Amsterdam. Begeleiders van Technika 10 krijgen ter voorbereiding op deze lessen diverse 

trainingen, zoals in houtbewerking, metaalbewerking, elektronica en elektriciteit. Tot een van 

de mogelijkheden behoorde ook een cursus in de hardware van de computer, die gegeven 

werd door de Genderchangers. Dit was de eerste keer dat ik van hun bestaan hoorde en via 

hen raakte ik op de hoogte van ASCII.  

Het feit dat ik actief was geweest voor Technika 10 en voor XS4ALL, mijn 

vertrouwdheid met techniek en computers en mijn ervaring met politiek gebruik hiervan, 

zorgden ervoor dat ik ‘feeling’ kon hebben met de gebeurtenissen in ASCII en bij de 

                                                 
18 Aanvankelijk was dit ook letterlijk zo: het eerste onderkomen van XS4ALL aan de Prins Hendrikkade was 
verbonden met een woongedeelte waar mensen sliepen (of in de pauze een bad namen). Ook in het tweede pand 
in Diemen, werd regelmatig overnacht door late werkers. 
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Genderchangers en dat zij mij accepteerden in hun ruimte. Ook maakte deze achtergrond het 

makkelijker voor mij om op technisch niveau met de groepen samen te kunnen werken. Zo 

was ik bij XS4ALL al redelijk vertrouwd geraakt met het werken op een UNIX systeem, het 

soort systeem dat ook in ASCII gebruikt wordt en sterk verschilt van commerciële software. 

Daarnaast heb ik geprobeerd om door het volgen van diverse Linuxcursussen, het op UNIX 

gebaseerde systeem dat in ASCII wordt gebruikt, dit software systeem te kunnen begrijpen. 

Met de hardware van de computer voelde ik me zonder meer op mijn gemak: mijn eigen 

computer was opgebouwd uit oude hardware van verschillende computers en repareerde ik al 

jaren zelf. Hoewel mijn kennis desondanks op veel punten niet te vergelijken is met de 

technische expertise van de ASCII-medewerkers en de Genderchangers, bleek het 

belangrijker in deze omgeving om een vertrouwdheid te hebben met het ‘knutselen’ aan 

techniek, dan het op de hoogte zijn van technische details. Daarnaast was juist het feit dat ik 

bepaalde kennis nog niet had in sommige gevallen positief aangezien ik hierdoor kon ervaren 

hoe het is om in deze omgeving kennis op te doen.  

 

In een onderzoek naar de betekenis van computertechnieken krijgt participerende observatie 

een bijzondere betekenis omdat er sprake is van zowel een offline-wereld waarin mensen de 

voorwaarden scheppen om gebruik te maken van de computer en het internet, als van een 

online-wereld waarin mensen digitaal sociale relaties met elkaar aangaan via 

computernetwerken. Naast een methodologisch probleem is de relatie tussen online en offline 

ook een theoretisch probleem, immers, wat is de aard van de wereld online en hoe verhoudt 

deze zich tot die offline?  

Christine Hine stelt zichzelf deze vraag in haar boek Virtual Ethnography (2000), 

waarin ze onderzoekt hoe een rechtszaak in Boston tegen een Engelse au pair, verdacht van 

moord op haar oppasbaby, door diverse partijen op het internet wordt bediscussieerd. Hine wil 

onderzoeken hoe de betekenis van computertechnologie in context wordt gecreëerd. Deze 

context bestaat zowel uit de offline-omstandigheden waarin het internet wordt gebruikt als 

gevolg van een bepaalde cultuur, als uit de sociale ruimte die op het internet wordt gecreëerd 

en waar een nieuwe cultuur bestaat die onafhankelijk is van de wereld offline. Hine benadert 

hiermee het internet als zowel een cultural artefact, alsmede een culture in itself (Hine 

2000:39). In de praktijk maakt ze echter een duidelijke keuze voor één context: alle mensen 

spreekt ze online en heeft ze ook in die context benaderd. Hoewel Hine via interviews data 

krijgt over de dagelijkse levens van deze mensen en ze aangeeft dat offline-ervaringen 

verweven zijn in de ‘fabric of online groups’ (2000:144) maakt ze zelf niet mee hoe deze 
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offline-ervaringen worden geconstrueerd. Hierdoor vindt ze ook geen antwoord op het 

theoretische probleem hoe de aard van beide contexten zich tot elkaar verhouden.  

Twee auteurs die in hun onderzoek meer aandacht geven aan de offline-context zijn 

Daniel Miller en Don Slater. Zij doen in hun etnografie The Internet, an Ethnographic 

Approach (2000) verslag van hun onderzoek naar de manier waarop mensen uit Trinidad het 

internet gebruiken om hun nationale en culturele identiteit vorm te geven. In dit onderzoek 

willen ook zij de betekenis die mensen hechten aan internettechnologie ‘in context’ 

onderzoeken, maar ook zij geven in hun methodologie een duidelijke voorkeur aan een van 

beide contexten. Volgens hen domineert juist de offline-werkelijkheid in de gebeurtenissen 

online en willen ze ingaan tegen de generatie ‘cyberauteurs’ die de virtualiteit van cyberspace 

in oppositie stellen met een veronderstelde realiteit (Miller & Slater 2000:4). Internetmedia, 

zo stellen ze, kunnen niet ontsnappen aan de dagelijkse werkelijkheid in ‘a self-enclosed 

cyberian apartness’ (2000: 8). Miller and Slater richten zich daarom uitsluitend op de offline-

context waarin de toegang tot het internet wordt verschaft.  

Hoewel de genoemde schrijvers benadrukken dat in een onderzoek naar 

internettechnologie de online en de offline-wereld elkaar aanvullende contexten zijn, 

domineert in beide etnografieën één context boven de andere.19 In mijn onderzoek is het, in 

tegenstelling tot dat van genoemde auteurs, praktisch mogelijk om dezelfde groep mensen 

zowel in de offline als in de online-context te kunnen volgen. Hierdoor hoop ik meer licht te 

kunnen werpen op de de manier waarop de wisselwerking tussen beide contexten plaatsvindt 

en op de wijze waarop beide contexten zich tot elkaar verhouden.  

De keuze voor de context waarop ik mijn aandacht richtte wilde ik zoveel mogelijk, 

los van theoretische voorkeuren voor een online of een offline-context, af laten hangen van de 

wisselwerking die mijn onderzoeksgroep zelf maakte tussen deze twee contexten. In de 

praktijk bleek echter dat mijn keuze voor een onderzoekscontext door met ‘the flow’ van 

ASCII-leden en de Genderchangers mee te gaan, soms aangepast moest worden aan 

praktische omstandigheden en naar aanleiding van morele kwesties. Zo wonen sommige leden 

van de groepen in een ander land dan Nederland en heb ik de betekenis die zij aan technologie 

geven alleen in een online-context kunnen onderzoeken. Het merendeel van de ASCII-leden 

en de Genderchangers heb ik echter wel in het dagelijkse leven gesproken, maar dan nog was 

een online-participatie niet altijd gegarandeerd: Veel ASCII-leden brengen vele uren van hun 

tijd door achter hun laptops. Ik merkte dat er een sterke vertrouwensband voor nodig is om 

                                                 
19 Zie ook Astrid E. Meijer: ‘The Screen and its Contexts: Some Thoughts on Spatial Concepts in Qualitative 
Internet Research.’ In: Antropologisch Tijdschrift Etnofoor 15(1/2): 270-280. 
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aan iemand op zo’n moment te vragen wat hij of zij digitaal uitspookt. Ik voelde het morele 

gevaar om in zo’n geval de al zo lastig te definiëren grens tussen een te sterke inmenging in 

iemands privé-aangelegenheden enerzijds, en geaccepteerd onderzoeksgedrag anderzijds, te 

overschrijden. Daar komt bij dat op mijn aanwezigheid als nieuwsgierig aagje in een politiek-

subversieve omgeving, door sommige ASCII-leden, aanvankelijk met wantrouwen werd 

gereageerd: infiltratie door diverse instanties in kringen zoals die van ASCII20 lijkt maar al te 

gebruikelijk.  

Gelukkig werd ik na verloop van tijd vanwege mijn tijdelijke betrokkenheid bij de 

organisatorische aspecten van de groepen op de mailinglijsten van zowel ASCII als die van de 

Genderchangers toegelaten. Hierdoor was ik geaccepteerd in de publieke ruimte die deze 

groepen online hadden gecreëerd en kon ik vanuit hier de mogelijkheden die dit bood voor 

mijn onderzoek verkennen. Deze mogelijkheden bleken te bestaan uit het kunnen volgen van 

politieke of technische discussies, het individueel kunnen benaderen van bepaalde leden en 

het op de hoogte blijven van alle belangrijke gebeurtenissen. Omdat sommige van deze 

mailinglijsten echter expliciet gesloten zijn voor mensen die niet onderdeel zijn van ASCII of 

de Genderchangers, mag de informatie op deze lijsten naar mijn mening niet dienen als 

expliciete onderzoeksbron. Wel konden ze ertoe dienen om op onderwerpen die hier aan de 

orde kwamen in een offline-context dieper in te gaan en om mijn ‘feeling’ voor de groepen te 

vergroten. Naast de online-aanwezigheid op de mailinglijsten werd ik ook toegelaten bij een 

aantal online-vergaderingen van de Genderchangers via IRC.21  

 In de praktijk bleken de gebeurtenissen offline bepalend voor de momenten waarop ik 

me bezig hield met de communicatie online, immers de gebeurtenissen offline zijn gebonden 

aan tijd en bij online-participatie is tijd van ondergeschikt belang. Behalve tijdens 

vergaderingen op IRC kon ik op ieder moment mail bijwerken, websites bekijken, antwoord 

geven op een vraag of er zelf een stellen.  

De offline-gebeurtenissen die ik van ASCII volgde, hingen af van de ‘cyclus’ waaraan 

het ASCII-café, zoals een ASCII-lid mij van tevoren vertelde, onderworpen is. Deze cyclus 

komt neer op een veelvuldige betrokkenheid bij allerlei activiteiten in de zomermaanden en 

                                                 
20 Hetzelfde geldt overigens voor de Hippies from Hell-groep: uit een documentaire gemaakt door Ine Poppe 
over deze groep en vertoond tijdens het Internationale Documentaire Festival Amsterdam 2002, bleek dat een 
agent ‘undercover’ deelnam aan de cursussen ‘lockpicking’. Zijn ware identiteit werd onthuld toen hij gedurende 
zijn infiltratie en tijdens de filmopnames voor de documentaire op tv te zien was als verkeersagent. Vanuit de 
overheid bestaat er groot wantrouwen jegens alle groepen die zich bezighouden met kraken, of dat nou het 
kraken van sloten, van codes of huizen is.  
21 Internet Relay Chat: een systeem om te chatten dat gebruik maakt van specifieke client/server software waarop 
bepaalde sociale regels en overeenkomsten van toepassing zijn, zoals het hebben van een operator die het 
gesprek begeleid, regels over taalgebruik, manieren om het woord te nemen en dergelijke (www.whatis.com).  
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een periode van rust in de winter waarin voornamelijk aandacht is voor de interne organisatie 

van de groep. Wat betreft de Genderchangers lijken de activiteiten het hele jaar door te gaan, 

hoewel ook hun belangrijkste gebeurtenis in de zomer plaatvindt: dit is het Eclectic Tech 

Carnival, een festival van technische uitwisseling door en voor vrouwen dat jaarlijks in 

verschillende landen moet plaatsvinden. Toen ik in juli 2002 geïntroduceerd werd bij de 

Genderchangers, werd ik dan ook meteen betrokken bij de voorbereiding van en de deelname 

aan dit festival dat toen voor het eerst en in Kroatië georganiseerd werd. Na dit festival leerde 

ik de mensen van ASCII kennen vanaf welk moment ik betrokken raakte bij activiteiten van 

beide groepen: in augustus was dit deelname aan een festival voor activisten, de People’s 

Global Action22 in Leiden. Hier zorgde ASCII voor een internetcafé en een aantal lezingen en 

gaven de Genderchangers hardwarecursussen. In september vond vervolgens het 

Next5Minutes festival in Amsterdam plaats waar beide groepen cursussen en de technische 

infrastructuur verzorgden. Na deze gebeurtenissen trad inderdaad een periode van rust in, 

waarin ik me bezig hield met interviews, het bezoeken van het ASCII-café, het volgen van 

een Linuxcursus, het aanwezig zijn bij diverse bijeenkomsten zoals vergaderingen of etentjes 

en het onderzoeken van de online-communicatie. Tot slot nam ik in december deel aan het 

Zeligfestival23 in Parijs, waar de Genderchangers voor waren uitgenodigd.  

 

Hoofdstukindeling 

In het eerste hoofdstuk laat ik de politieke ideeën van ASCII en de Genderchangers zien 

vanuit de context waarin deze zijn ontstaan en waarin ze gehandhaafd worden. Het zal blijken 

dat de ideeën van beide groepen hun wortels hebben in de jaren zestig toen diverse 

tegenculturele bewegingen in verschillende westerse landen opkwamen. Tevens wordt 

duidelijk hoe de cultuur die in deze periode ontstond en vooral die binnen de latere 

kraakbeweging, door ASCII en de Genderchangers in een internationaal netwerk van 

activisten op een eigen wijze wordt voortgezet.  

In de hoofdstukken twee en drie laat ik zien hoe de politieke ideeën van ASCII en de 

Genderchangers tot uiting komen in de wijze waarop beide groepen werken met 

computertechnologie en wat transparantie precies voor ASCII en de Genderchangers betekent. 

Hoofdstuk twee beschrijft de gebeurtenissen in en rond het ASCII-café en richt zich vooral op 
                                                 
22 De People’s Global Action is in 1998 ontstaan en moet, volgens een actie-krantje van dit festival, dienen als 
een middel om verschillende sociale bewegingen over de hele wereld met elkaar in contact te brengen. Het wordt 
georganiseerd door het Eurodusnie collectief in Leiden (http://eurodusnie.nl). Tijdens deze conferentie vinden 
workshops, films, discussies en lezingen plaats over onderwerpen die gaan over milieubehoud, alternatieve 
media, vrouwenrechten, discriminatie en racisme, staatsterreur, en andere aanverwante activistenonderwerpen. 
23 een festival voor politieke activisten, met grote nadruk op computertechnologie 
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de betekenis van ‘Open Source Software’. Het derde hoofdstuk gaat in op de betekenis die 

vooral de hardware van de computer heeft voor de Genderchangers.  

 

ASCII en de Genderchangers hebben voor een groot deel eenzelfde maatschappijkritiek en 

maken gebruik van dezelfde middelen om een alternatieve cultuur te verwezenlijken. 

Daarnaast zijn individuen soms voor beide groepen tegelijk actief en beschouwen ze zichzelf 

in sommige contexten als deelnemer van de Genderchangers en in andere contexten als 

deelnemer van ASCII. Door het derde hoofdstuk specifiek over de Genderchangers te 

schrijven worden echter in dit gedeelte vooral de verschillen tussen de groepen uitvergroot. 

Het zal dan lijken dat beide groepen een verschillend belang hechten aan enerzijds de 

software en anderzijds de hardware van de computer; aan de online-ervaring tegenover de 

offline-omgang met technologie en de intrinsieke waarde van computertechniek ten opzichte 

van het externe nut ervan. Ik hoop echter aan te tonen dat deze schijnbare verschillen in het 

licht van de gemeenschappelijke nadruk op transparantie door ASCII-leden en de 

Genderchangers opgevat moeten worden als twee dimensies van eenzelfde politiek streven.  
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Hoofdstuk 1: De Internationale Activistische Gemeenschap 
 

1.1. Inleiding 

 

there is absolutely massive wrongness in the world. I am quite sure. I have a 

nagging feeling. I am quite sure shit loads are wrong  

(Nicholas24-ASCII, Noorwegen). 

 

I reckon everybody in the whole world, no matter what social class, what 

country, I think everybody feels alienated and uncomfortable, and uneasy, in 

some way, because the whole world is fucked basically  

(A.-Australië-betrokken bij ASCII en de Genderchangers). 

 

Nicholas is een vrijwilliger van het ASCII-internetcafé en A. neemt regelmatig deel aan de 

activiteiten van ASCII en de Genderchangers. Beiden verwoorden het gevoel dat binnen deze 

twee groepen over de rest van de samenleving en over 'de wereld' bestaat. Deelnemers bij 

ASCII en de Genderchangers maken zich onder meer zorgen over de ongelijke verdeling van 

macht en welvaart tussen mannen en vrouwen, arm en rijk, ‘het westen’ en ‘de rest van de 

wereld’, als ook over milieuvervuiling, de incompetentie van wereldleiders en dergelijk 

onrecht. Meewerken aan het verschaffen van gratis internettoegang en het steunen van diverse 

actiegroepen via het ASCII-internetcafé is voor Nicholas een manier om de wereld te 

veranderen: 

One of the things I enjoy about working in ASCII is that I get the feeling that I 

can help to change some small bit of the things that are wrong in the world, by 

contributing there, in an efficient way of trying to change something  

(Nicholas-ASCII).   

En A. vertelt:  

to be able to transfer that feeling of alienation and discomfort in being active 

you need to believe that being active is worth doing (A-Australië). 

                                                 
24 Afhankelijk van de wensen van mijn informanten gebruik ik in sommige gevallen hun echte namen, soms door 
hen uitgekozen ‘nicknames’ en soms alleen de eerste letter van hun naam. Als de informanten leden zijn van 
ASCII en/of de Genderchangers zal ik dat erachter vermelden, met bij het eerste citaat het land van herkomst. 
Als ze op andere wijze bij de activiteiten van de groepen betrokken zijn vermeld ik alleen het land van herkomst. 
De leeftijd van alle geciteerde informanten ligt tussen de 27 en 32 jaar.  
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ASCII en de Genderchangers opereren op basis van de overtuiging dat ‘being active is worth 

doing’. Binnen deze groepen wordt kritiek geleverd op de samenleving maar tegelijkertijd aan 

een alternatief voor deze samenleving gewerkt. Zo vertelt A. over de wijze waarop zij 

politiek-actief is:  

I don’t think you can change anything just by refusing and just by attacking 

(…) you say that ánd you do something else as well, so you simultanuously 

refuse and create, so you refuse capitalist corporations (...) and you create your 

alternative (...) so both at the same time (A.-Australië). 

Voor veel mensen die actief zijn bij ASCII en/of de Genderchangers is deze deelname 

onderdeel van een algehele levensstijl waarin politieke betrokkenheid elk moment van de dag 

aan de orde is. Vaak heeft ook hun betaalde baan betrekking op een politiek onderwerp. Zo 

werkt S., die actief is bij de Genderchangers en ASCII, voor milieuorganisatie 'Friends of the 

Earth International' en werkt Tuttle, actief bij ASCII, voor het Autonoom Centrum, een 

actiegroep die zich inzet voor zogenaamde illegalen en vluchtelingen.  

De cultuur binnen ASCII en de Genderchangers wordt gekenmerkt door een combinatie 

van een houding gericht op de verwerping van het politieke en economische systeem dat de 

zogenoemde mainstreamcultuur in stand houdt en een opbouwende component, gericht op de 

verwezenlijking van een alternatieve cultuur waarin andere waarden dominant zijn dan die in 

de mainstream. In dit hoofdstuk wil ik laten zien hoe de politieke ideeën hun wortels hebben 

in de nieuwe sociale bewegingen die voortkwamen uit de tegencultuur van de jaren zestig en 

in welk sociaal netwerk deze ideeën worden voortgezet. Vooral aan de radicale 

kraakbeweging die in de jaren tachtig in Nederland opkwam zijn de groepen verwant. Hoewel 

eind jaren tachtig in de kranten gesproken werd over ‘de dood van de kraakbeweging’ zetten 

ASCII en de Genderchangers de cultuur die hier ontstond op eigen wijze voort.  

 

1.2. ASCII en de Kraakbeweging 

In de inleiding van deze scriptie bleek dat ASCII beschouwd wordt als onderdeel van de 

kraakbeweging. De kraakbeweging kwam voort uit gebeurtenissen die in de jaren zestig tot 

tachtig in veel westerse samenlevingen plaatsvonden. Een korte weergave van de manier 

waarop deze gebeurtenissen door sociale wetenschappers zijn beschreven: de protesten onder 

jongeren wereldwijd in de jaren zestig, de bewegingen die hieruit in Nederland voortkwamen 

en het ontstaan van een radicale kraakbeweging vooral in Amsterdam, kan de cultuur in 

ASCII en bij de Genderchangers inzichtelijk maken.  

1.2.1. De tegencultuur in de jaren zestig tot tachtig 
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In de jaren zestig ontstonden onder jongeren in diverse landen in de westerse wereld 

protestbewegingen. Theodore Roszak schrijft in Opkomst van een tegencultuur (1971) over 

groepen middenklasse jongeren die in de jaren zestig in de Verenigde Staten in opstand 

kwamen tegen de ‘rationaliserende, vernieuwende en technologische samenleving’. Deze 

jongeren hadden kritiek op de westerse samenleving die zij voorstelden als een autoritaire, 

hiërarchische, commerciële samenleving, gericht op efficiëntie, waarin alles onderworpen is 

aan bureaucratie. Tegenover deze ‘mainstreamcultuur’ vormden zij een nieuwe cultuur die 

Roszak de ‘tegencultuur’ noemt. Aanhangers van deze tegencultuur hadden de angst dat de 

technocratie25 ‘het publiek’ zou infantiliseren door ze te veranderen in een ‘kudde 

dwangmatige consumenten’ (Roszak 1971: 22) en zetten massaal vraagtekens bij de 

grondwaarden waarop de westerse samenleving was gebouwd. 

 Roszak onderscheidt binnen deze tegencultuur twee bewegingen die op een 

verschillende manier tegen de samenleving in opstand kwamen: de manier van de hippies en 

die van de nieuw-links activisten. De hippies probeerden een alternatief voor de 

mainstreamsamenleving te vinden door een 'bohémien' bestaan te leiden: ze experimenteerden 

met drugs, vrije seks en met andere ‘vrijheden’ en gingen op zoek naar ‘emotion, feeling, 

introspection, intuition, autonomy, creativity, imagination, fantasy, and contemplation’ 

(Roszak 1971: 155). De nieuw-links activisten, die elkaar voornamelijk op de universiteiten 

ontmoetten, waren meer nuchtere politiek-activisten, die de samenleving wilden 

revolutionariseren door middel van politiek protest.  

De tegencultuur en de hieruit voortgekomen tegenbewegingen bestonden niet alleen in 

de Verenigde Staten maar ook in diverse Europese landen. Diverse auteurs vergelijken in 

Tussen Verbeelding en Macht (1992) de tegenculturele bewegingen uit verschillende landen 

met elkaar. Hieruit blijkt dat al deze bewegingen ‘een afkeer van het heersende 

maatschappijtype: de autoritaire gezagsstructuur, de bureaucratie en de 

consumptiemaatschappij’ met elkaar gemeen hadden, hetgeen resulteerde in anti-autoritaire 

en spontanistische trekken en een wantrouwen tegen van boven af aangeboden oplossingen’ 

(Koopmans & Duyvendak 1992: 30). Ook maakten jongeren ‘fundamentele kanttekeningen 

(...) bij de eenzijdige nadruk op economische groei en het vooruitgangsoptimisme dat de 

naoorlogse westerse maatschappijen gedurende meer dan twintig jaar hadden gekenmerkt’ 

(Heijden & Hein-Anton van der 1992:80).  

                                                 
25 Met ‘technocratie’ bedoelt Roszak: ‘die sociale vorm waarin een industriële samenleving het hoogtepunt van 
haar organisatorische integratie bereikt. Het is het ideaal dat mensen doorgaans voor ogen hebben als ze het 
hebben over modernisering, vernieuwing, rationalisatie, planning’ (Roszak 1971:14) 
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Diverse auteurs definiëren de tegenculturele bewegingen als politieke bewegingen en 

tevens als culturele bewegingen. Zo noemt Ruud Abma, die de tegencultuur in Nederland 

beschrijft, deze een ‘aparte culturele stroming’ vanwege het feit dat er ‘een alternatieve 

levensstijl en wereldbeschouwing werd ontwikkeld en alternatieve instituties en nieuwe 

samenlevingsvormen werden gecreëerd’ (Abma 1990:13). Ook volgens Roszak was de 

tegenculturele beweging niet louter een politieke beweging maar een cultureel fenomeen 

‘omdat het voorbij de ideologieën mikt op het niveau van het bewustzijn, in een poging tot 

verandering van het diepste gevoel voor het ik, de ander en de omgeving’ (Roszak 1971:51).  

 

1.2.2. De tegencultuur in Nederland 

Ruud Abma schrijft in Tussen Jeugd en Tegencultuur (1990) over de ideeën en praktijken van 

de Nederlandse tegencultuur. Ook de deelnemers aan de tegencultuur in Nederland, jongeren 

in de brede zin van het woord,26  werden gemotiveerd door een ‘culturele en politieke kritiek 

op de consumptiemaatschappij, de burgerlijke moraal, en de autoritaire en bureaucratische 

structuur van de bestaande instituties’ (Abma 1990:30). Binnen deze tegencultuur ontstonden 

diverse sociale bewegingen die zich massaal inzetten voor specifieke onderwerpen. 

Koopmans en Duyvendak definiëren een sociale beweging als: ‘een samenhangende reeks van 

gebeurtenissen geproduceerd in interactie met tegenstanders en gedragen door een netwerk 

van actoren met politieke doelen die hierbij noodzakelijk gebruik maken van niet-

institutionele middelen’ (Koopmans & Duyvendak 1992: 14). De auteurs beschrijven de 

‘nieuwe sociale bewegingen’, die in 1965 opkwamen als 'nieuw' omdat ze opgekomen zijn 

rond problemen die nieuw zijn (zoals technologische ontwikkelingen als kernenergie) of een 

nieuwe inhoud hebben gekregen. Twee van deze nieuwe sociale bewegingen waren de 

vrouwenbeweging en de kraakbeweging.  

  

1.2.3. Man-Vrouw-Maatschappij en Dolle Mina’s  

In 1968 werd in Amsterdam Man-Vrouw-Maatschappij opgericht, waarmee de Tweede 

Feministische Golf in Nederland werd ingeluid. Terwijl de Eerste Feministische Golf, rond de 

eeuwwisseling naar de 20e eeuw, voornamelijk gericht was op het verkrijgen van politieke 

rechten voor vrouwen,27 waren feministen er tijdens de Tweede Golf tevens op uit om een 

bewustwordingsproces bij zowel mannen als vrouwen op gang te brengen: de onbewuste 
                                                 
26 Abma citeert Berger (1963) in zijn analyse van de jongerencultuur, dat deze beter een ‘jeugdcultuur’ genoemd 
kan worden omdat het een cultuur is van jeugdigheid, 'en deze heeft eerder te maken met de ingenomen (sub-of 
tegen-) culturele positie dan met chronologische leeftijd’ (Berger geciteerd in Abma 1990:22). 
27 Zo werd gestreden voor het vrouwenkiesrecht en gelijke onderwijskansen voor mannen en vrouwen. 
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mechanismen die vrouwen in de samenleving onderdrukten moesten worden onthuld. (Ziere 

in Duyvendak et al. 1992: 161).  

MVM wilde veranderingen binnen de samenleving bewerkstelligen door middel van 

een verbod op seksediscriminatie, gelijke onderwijskansen en gelijke beloning. In dezelfde 

tijd werden de De Dolle Mina’s bekend. Zij hadden veel radicalere ideeën dan MVM. Zo 

vonden zij dat gelijke rechten alleen mogelijk zijn in een socialistische samenleving, omdat 

vrouwen uit hogere klassen veel minder last hebben van seksediscriminatie dan die uit de 

lagere klassen (Ziere 1992:167). De Dolle Mina’s werden bekend om hun ludieke acties 

waaronder het publiekelijk verbranden van bh’s en de inval op opleidingsinstituut Nijenrode 

uit protest tegen de exclusiviteit van de opleiding voor mannen. Ook voerden ze de campagne 

‘baas in eigen buik’, waarmee ze wettelijke acceptatie van anticonceptie en abortus wilden 

bewerkstelligen.28  

 

1.2.4.De Kraakbeweging 

De kraakbeweging kwam op tijdens wat Koopmans en Duyvendak aanduiden als de ‘tweede 

protestgolf’. De eerste golf waarin nieuwe sociale bewegingen opkwamen, begon halverwege 

de jaren zestig met de opkomst van Provo29 (1965) en de Kabouterbeweging (rond 1970), 

bereikte een hoogtepunt met de acties van studenten en de protesten tegen de Amerikaanse 

interventie in Vietnam in 1969 en eindigde omstreeks 1977. Provo werd naast zijn 

demonstraties tegen de oorlog bekend om zijn ‘witte plannen’,30 ludieke acties,31 en de 

demonstraties tegen het koninklijke huwelijk in maart 1966. Sociale bewegingen die in deze 

periode ontstonden waren de studentenbeweging en de milieubeweging (Koopmans 1992:60) 

en de Socialistische Jeugdbeweging (Dijst 1986:54). Omdat deze bewegingen in Nederland al 

zeer snel tot de politiek wisten door te dringen, radicaliseerden ze nauwelijks. Na de val van 

het linkse kabinet den Uyl in 1977 kregen de tegenbewegingen in Nederland te maken met 

oppositie van het nieuwe rechtse kabinet van Agt-Wiegel waardoor nieuwe confrontatieve 

                                                 
28 In het derde hoofdstuk laat ik zien hoe de Genderchangers op eigen wijze de gebeurtenissen zoals hier 
geïnitieerd voortzetten.  
29 Toen een zekere professor Buikhuizen in die tijd het woord ‘Provo’ lanceerde als een denigrerende benaming van 
jongeren die op straat in conflict raakten met de politie, besloot Roel van Duyn, de initiator van de beweging, om 
deze naam te adopteren en de beweging voortaan ‘Provo’ te noemen. 
30 zoals het ‘witte schoorstenen plan’, om schoorstenen die geen luchtverontreiniging veroorzaakten wit te 
maken, of het ‘witte huizenplan’ gericht op het kraken van huizen die om speculatieve redenen leegstonden. Ook 
het ‘witte fietsenplan’ van Luud Schimmelpennink werd uitgevoerd. Volgens dit plan moesten er als oplossing 
voor het verkeersprobleem in de stad een groot aantal witte fietsen zonder slot voor iedereen ter beschikking 
staan. 
31 zoals het uitdelen van margrietjes op de Dam aan de politie als protest tegen de arrestatie van diverse Provo-
leden 
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vormen van actie opkwamen, zoals massale kraakacties. Deze tweede golf bereikte in de 

eerste helft van de jaren tachtig haar hoogtepunt ‘met de acties van de antikernenergie-, kraak 

en vredesbeweging’ (Koopmans 1992: 60).  

Het concept van het kraken: ‘het zonder toestemming van de rechthebbende en zonder 

enig juridisch recht, in gebruik nemen en/of houden van een niet in gebruik zijnd pand of deel 

ervan’ (Dijst 1986:5)32, ontstond in Amsterdam midden jaren zestig als ‘wildkraken’ en werd 

eind jaren zestig voor het eerst door de Provo’s en de Kabouters georganiseerd uitgevoerd. Er 

werd echter pas gesproken over een kraakbeweging33 vanaf 1975. Deze begon met 

grootschalige kraakacties in de Nieuwmarktbuurt in 1974-1975 uit verzet tegen de 

metroplannen die de gemeente met deze buurt had. Langzaam onstond er een kraakbeweging, 

doordat verschillende kraakinitiatieven in verschillende buurten samen gingen werken, een 

eigen informatienetwerk van kraakspreekuren en informatiebladen ontstond en men door de 

overheid steeds meer als een aparte groep behandeld werd.34  

Ton Dijst maakt in De bloem der Natie in Amsterdam (1986) duidelijk dat krakers zeer 

uiteenlopende redenen hadden voor hun acties. Sommigen waren uiterst politiek 

gemotiveerd35, anderen werden gedreven door pure woningnood. Volgens Dijst had de 

Amsterdamse kraakbeweging geen gemeenschappelijk programma en was er slechts één 

aspect dat de kraakbeweging tot één beweging maakt: ‘de gemeenschappelijke techniek van 

directe actie’ (1986:11). Volgens Duyvendak maakt de tactiek van de ‘directe actie’, die ook 

volgens hém kenmerkend was voor de kraakbeweging, deze beweging radicaler dan andere 

nieuwe sociale bewegingen. In het boek Bewegingsleer, een uitgave van het actieblad 

‘Ravage36’, doen verschillende krakers verslag van hun kraakverleden waarin de methode van 

Directe Actie37 door een kraker als volgt wordt verwoord: ‘het idee om te gaan kraken werd 

bij veel mensen ingegeven vanuit een behoefte aan woonruimte en een inzicht dat, los van het 

                                                 
32 Voor het eerst werd dit woord in 1986 gebruikt met de oprichter van ‘Woningburo De Kraker’ door ex-
provolid Rob Stolk in de Nieuwmarktbuurt (Ziere 1992: 145).  
33 Dijst definieert de kraakbeweging als ‘een relatief zelfstandig netwerk van individuen en groepen, die aan het 
kraken en gekraakt houden deelnemen en die door middel van deze activiteiten op min of meer georganiseerde 
wijze gemeenschappelijke doelen nastreven’ (Dijst 1986: 11). 
34 Zo werd in 1973 een anti-kraakwet voorgesteld die het kraken makkelijker te bestrijden zou maken. Deze wet 
trad nooit in werking, in plaats daarvan werd de leegstandswet in 1987 van kracht (Ziere 1992: 146).  
35 Zo vertelt ex-kraker Theo in het interviewboek De Stad was van Ons  over zijn kraakverleden ‘als politieke 
strijd in het algemeen tegen een kapitalistische maatschappij waarin het eigendomsrecht prevaleert en de ruimte 
oneerlijk verdeeld wordt’ (Interviewboek De Stad was van Ons, 28 Vraaggesprekken met krakers en kraaksters, 
online gepubliceerd in het Staatsarchief: http://www.iisg.nl/~staatsarchief/boek/Stadfrm.htm). 
36 Het onafhankelijk actieblad Ravage is in 1988 ontstaan binnen de kraakbeweging en is gericht op ‘(radicaal)-
linkse mensen en groepen, met name niet partijgebonden actie- en pressiegroepen’ (Colofon Ravage). 
37 door verschillende bronnen wordt deze term verschillend geschreven, soms met kapitalen, soms in het Engels 
als ‘Direct Action’.  
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politieke geloof in de regelgeving, concrete problemen praktisch kunnen worden opgelost’ 

(Ravage 1990: 9).  

 

1.2.5. De Punkbeweging 

Eind jaren zeventig kreeg de kraakbeweging gezelschap van de Punkbeweging, die ook 

gedeeltelijk binnen de kraakbeweging ontstond. De Punkbeweging stond bekend om haar naar 

onafhankelijkheid strevende Do It Yourself-cultuur, dat tevens haar aantrekkingskracht was, 

zo vertelt ASCII-lid Tuttle:  

Het mooie van Punk is dat het een Do It Yourself-cultuur is (...) Je moet in 

staat zijn om zelf je eten te verbouwen, zelf je huis te verzorgen, je spullen te 

repareren (T.-ASCII, Nederland). 

Hoewel Punk in eerste instantie een muzikale stroming was en veel Punkers geen duidelijke 

politieke visie hadden, beschrijven Jerry Goossens en Jeroen Vedder in Het gejuich was 

massaal, Punk in Nederland 1976-1982 (1996) hoe een gedeelte van de Punkers door een 

verbond met de kraakbeweging politiek geëngageerd raakte. Volgens de schrijvers bestond 

het verbond tussen deze twee groepen uit de samenkomst van de actiebereidheid van de Punks 

en de links-theoretische kennis van de progressieve studenten in de kraakpanden (Goossens 

en Vedder 1996:82). Volgens beide auteurs manifesteerde de ‘militante kraker’ zich pas nadat 

de punk- en kraakwereld samen waren gekomen, waardoor een begin gemaakt werd met de 

afscheiding van een radicale stroming krakers van een meer gematigde stroming binnen deze 

beweging. Het ontstaan van de radicale stroming binnen de kraakbeweging werd gestimuleerd 

doordat krakers steeds meer te maken kregen met gewelddadig politie-optreden. Het verzet 

tegen ontruimingen was aanvankelijk voornamelijk passief, maar eind jaren zeventig begon 

een gedeelte van de kraakbeweging terug te vechten. 38 De splitsing in de kraakbeweging 

werd in de loop van de jaren tachtig nog eens versneld doordat overheidsbeleid het mogelijk 

maakte voor krakers om hun panden van de gemeente aan te kopen waardoor deze in een 

gelegaliseerde subcultuur terechtkwamen. Anderen die dit weigerden kregen steeds meer te 

maken met repressie, waardoor ze in een subculturele ruimte werden weggedrukt en een 

steeds duidelijker tegenculturele identiteit ontwikkelden (Ziere 1992:142). In deze radicale 

kraak/punkbeweging werd woningnood slechts één van de onderwerpen naast de aandacht 

voor antimilitarisme, uitbuiting van de Derde Wereld, racisme en vrouwenstrijd. Sommigen 

noemen hierom de 'radicale kraakbeweging' simpelweg 'de radicale beweging'.  

                                                 
38 Een voorbeeld is de ontruiming van de Vondelstraat in februari 1980 waarin veel krakers voor het eerst met 
stokken en zwaar geschut verweer boden tegen de ME. 
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1.3. ASCII en de radicale beweging 

Zoals aangegeven bestond de tegenculturele beweging in de jaren zeventig uit hippies en 

linkse studenten. Beide stromingen zijn ook vandaag nog te herkennen in de kraakwereld van 

Amsterdam, zo zijn er kraakpanden die bekend staan om hun ‘hippiecultuur’ en 

‘hippiefeesten’ terwijl andere plekken een meer radicaal, subversief imago hebben.39 Hoewel 

sommige ASCII-leden en Genderchangers individuele interesses hebben die bestempeld 

zouden kunnen worden als ‘hippie-achtig’40 en sommigen van hen samenwerken met de 

‘Hippies from Hell’41, maken de meesten bij expliciete navraag een onderscheid tussen 

zichzelf en de hippies in de kraakwereld van Amsterdam. Het onderscheid wordt dan vaak 

gemaakt op basis van het feit dat de mensen in de ‘hippiepanden’ vaak gesubsidieerde 

kunstenaars zijn, wat inhoudt dat zij afhankelijk zijn van de overheid en weinig gericht zijn op 

politieke actie. ASCII-leden en de Genderchangers plaatsen zich meer in de radicale 

actiebeweging door nadruk te leggen op onafhankelijkheid van autoriteiten en van het 

‘kapitalistische systeem’, door Anarchisme, Direct Action en Do It Yourself.42 

 

1.3.1. Anarchisme  

Veel vrijwilligers van ASCII en de Genderchangers beschrijven zichzelf en de eigen groep als 

‘anarchistisch’. Ook staan zij bij anderen om de voorkeur voor dit politieke principe bekend. 

Zo was het voor K., een deelneemster aan een activiteit van de Genderchangers, het besef dat 

de groep ‘iets te maken had met anarchisme’, een reden om aansluiting te zoeken bij de groep: 

‘I knew it had something to do with politics, with anarchism (...) Also through the people that 

told me about them, I knew they were politically active (...) progressive and anarchists’ (K.-

Canada). Ook J. die deelnam aan een activiteit van de Genderchangers voelde zich thuis bij de 

groep vanwege het anarchisme. Zij heeft concrete ideeën wat dit betekent:  

‘anarchism means that people don’t need government to live and to organise themselves and 

to decide instead of them, but they can think for themselves’ (J.-Kroatië). E., een kraakster uit 

Duitsland en in Amsterdam vaak betrokken bij activiteiten van ASCII en de Genderchangers, 

                                                 
39 Zogenaamde hippie-panden zijn de voormalige Elf op de Vlaardingenlaan 11 en het Rijkshemelvaartcomplex 
bij het Nieuwe Meer, een kraakterrein met een radicaler imago is het ADM-terrein in het Amsterdams 
Havengebied. 
40 Vanwege het roken van Marihuana, het luisteren naar Bob Marley, het doen van alternatieve vechtsporten 
zoals Tai Chi, het vegetarisch of veganistisch zijn en dergelijke, worden sommige ASCII-leden door mede-
vrijwilligers voor de grap weleens uitgemaakt voor ‘hippie’.  
41 zie inleiding 
42 Ook woont een aantal ASCII-leden in kraakpand Vrankrijk, dat hoewel gelegaliseerd, nog steeds bekend staat 
als centrum voor radicale politieke actie. 
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heeft via het schrijven van een boek en een website zelf actief anarchistische ideeën verspreid. 

Voor haar is anarchisme: ‘the idea of changing the system, of not having a system, or 

obedience, or governmentship at all.’  Dat kan alleen als je je vrijmaakt van ‘het systeem’, dat 

zich bij mensen in hun innerlijk heeft genesteld, zo vertelt ze: ‘I am questioning this inner 

voice that the people have in their minds, which they consider as their inner eye, their inner 

thinking.’  

Het Anarchisme is in de 19e eeuw als sociaal-politiek gedachtesysteem ontstaan en is 

gericht op het verwerpen van iedere vorm van overheersing in de samenleving en op het 

stimuleren van de onbegrensde zelfstandigheid van ieder individu.43 Hoewel enkele leden van 

ASCII aangeven meer raakvlakken te voelen met het communistische of het socialistische 

gedachtegoed, wordt door de meeste leden naar het Anarchisme verwezen als het ideale 

politieke organisatieprincipe. Uit het anarchistische gedachtegoed komt ook de methode van 

de Directe Actie voort (Woodcock 1975:28), een methode waar ASCII en de Genderchangers 

continu de nadruk op leggen. Ook blijkt de voorkeur voor het Anarchisme uit de kritiek van 

de ASCII-leden en Genderchangers op iedere vorm van staatsautoriteit en op het 

kapitalistische economische systeem. Ook op de parlementaire democratie is kritiek vanwege 

het idee dat in dit politieke systeem de vrijheid van het individu ten koste zou gaan van die 

van de meerderheid. Het streven in ASCII en bij de Genderchangers is gericht op 

onafhankelijkheid, dat zelfs verslavend is:  

“The feeling of independence is addictive, you feel aggravated and repulsive if 

you don’t have it anymore. If you meet someone with a stripe on its shoulders 

and it says:  ‘I am more than you because I have a stripe’, then you say: ‘yeah, 

whawhawha, I am not quite sure about that’” (Nicholas-ASCII).   

In het anarchisme van de groepen ligt ook een utopische verwachting voor de toekomst 

besloten. Woodcock beschrijft de relatie tussen Anarchisme en Utopisch denken: hij laat zien 

dat, hoewel de meeste anarchisten vrijwel altijd het idee van Utopia verwierpen als een te 

rigide, vrijheidsbelemmerende constructie, gebaseerd op lineair vooruitgangsdenken en de 

perfectionering van de mens, het anarchistische denken wel diverse elementen van Utopia 

heeft geïncorporeerd (1975:22). De utopische gedachte in het anarchisme bestaat uit de 

                                                 
43 De Canadese professor George Woodcock geeft in zijn boek Anarchism (1965) een helder overzicht van de 
verschillende ‘schools’ binnen het Anarchisme waarin hij in eerste instantie een onderscheid maakt tussen het 
individualistische en mutualistische (Proudhon) Anarchisme. Op deze vorm zijn weer het collectivistische 
(Bakunin +/- 1860), communistisch (Kropotkin +/- 1870) en het anarcho-syndicalistische Anarchisme 
geïnspireerd. Parallel aan deze ontwikkelingen binnen het Anarchisme noemt Woodcock ook nog het 
Tolstoyanisme en het pacifistische Anarchisme (Woodcock 1975: 17-19). Twee computers in ASCII dragen de 
namen ‘Kropotkin’ en ‘Bakunin’.  
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overtuiging dat: ‘man naturally contains within him all the attributes which make him capable 

of living in freedom and social concord’ (1975:19). Deze gedachte werd door anarchisten uit 

de 19e eeuw ondersteund met diverse voorbeelden uit het verleden44 om die tevens in de 

toekomst na te streven. Net zo zal blijken dat ook ASCII en de Genderchangers streven naar 

een ideale samenleving waarin het individu haar ‘natuurlijke vrijheid’ weer hervindt.  

  

1.3.2. Anarchisme in de dagelijkse praktijk van ASCII: individu versus massa 

In de manier waarop het ASCII-café en andere activiteiten dagelijks georganiseerd zijn, 

komen anarchistische waarden over vrijheid en gerechtigheid, tot uiting. Zo blijkt 

bijvoorbeeld dat de mening van het individu belangrijker wordt gevonden dan die van ‘de 

massa’ als het gaat om het nemen van beslissingen en het dragen van verantwoordelijkheid. 

Bij de besluitvorming wordt meestal niet de consensus van de meerderheid afgewacht. Soms 

mag er in het ASCII-café gerookt worden, andere keren niet; soms wordt er wel muziek 

gedraaid, andere keren niet; soms mag er wel hotmail gecheckt worden, andere keren niet45; 

soms gaat het café opeens eerder dicht dan het afgesproken tijdstip en ga zo maar door: de 

regels van het café zijn afhankelijk van de personen die op dat moment bardienst hebben. 

Hierover wordt zelden collectief overlegd.  

Als er in een enkel geval wel collectief overlegd wordt over te nemen beslissingen 

omtrent het café, blijkt dat in de praktijk toch meestal de knoop wordt doorgehakt door 

individuen. Zo werd bijvoorbeeld in september 2002 eindeloos overlegd tussen de ASCII- 

vrijwilligers over wat te doen met hun ruimte onder het ‘Fort van Sjakoo’46 dat een forse 

huurverhoging opgelegd kreeg. De optie die ASCII had was een deel van het pand te kopen, 

of een andere plek te zoeken. Na weken overleg per e-mail en na een vergadering in het 

ASCII-café was men het nog niet eens over de te nemen beslissing. Totdat een ASCII-

medewerker op de mailinglijst bekend maakte dat hij de huur van het pand had opgezegd en 

dat ASCII nu dus wel móest uitkijken naar iets nieuws. Hoewel hier en daar protest kwam op 

deze eenmansactie, kwam de groep snel in beweging en werd de zoektocht naar een nieuw 

pand ondernomen.  

                                                 
44 Deze natuurlijke oorsprong van de menselijke samenleving wordt door anarchisten herkend in het amalgaam 
van alle gemeenschappen die in de geschiedenis coöperatief en zonder autoriteiten leefden: de 
boerengemeenschappen van de Kabylen in het Atlasgebergte, de gemeenschappen van de Essenen of van de 
vroege Christenen: ‘all these attract the anarchist theoreticians as examples of what can be done without the 
apparatus of the state, and they draw him nostalgically to a contemplation of man as he may have been in these 
fragments of a libertarian past’ (Woodcock 1975: 22). 
45 De betekenis van Microsoft Hotmail komt in het volgende hoofdstuk aan de orde. 
46 anarchistische boekenzaak op de Jodenbreestraat 
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Soms ook wordt er tijdens een overleg wel overeenstemming bereikt over hoe te 

handelen. Echter ook in deze gevallen wordt de praktische uitvoering nog steeds bepaald door 

individuen. Zo werd, in een pand waar ASCII samen moest werken met andere kraakgroepen, 

een bijeenkomst georganiseerd waarin onder andere afspraken gemaakt werden over de 

herinrichting van de ruimte. Echter geen van de afgesproken punten werd op het afgesproken 

tijdstip, door de afgesproken personen en op de afgesproken manier, gerealiseerd. De praktijk 

werd bepaald door de individuen die toevallig aanwezig waren, materialen die voor handen 

waren, en door de mogelijkheden die op dat moment bestonden.  

Vaak wordt door ASCII-leden en de Genderchangers overleg met grote groepen 

vermeden. Zo werden de groepen in augustus 2002 uitgenodigd op een conferentie van 

diverse activistengroeperingen in Leiden, de Peoples Global Action. ASCII zorgde hier voor 

de technische infrastructuur: een internetverbinding, een computernetwerk en een ‘live’ radio 

verbinding op het internet.47 De Genderchangers waren hier om hardwarecursussen te 

verzorgen. Het doel van de conferentie was om ‘te besluiten hoe de activistenwereld in de 

toekomst besluiten moest nemen.’ Aan geen van de vergaderingen die dit onderwerp 

behandelden namen ASCII en de Genderchangers deel. Bij navraag bleek dat ze dit deden 

vanuit de overtuiging dat enkel door individueel initiatief en daadwerkelijke actie werkelijk 

iets kan veranderen, niet door het constant benoemen van datgene dat moet gebeuren of fout 

is gegaan.  

Deze werkhouding wordt door ASCII-leden en Genderchangers regelmatig expliciet 

gemaakt. Zo vertelt Nicholas over de individuele verantwoordelijkheid in het café:  

Everybody does what they want and can be responsible for it on the 

mailinglist. If you want to paint the wall green, you have to be responsible for 

it on the mailinglist, and you will have to explain why you paint something the 

colour you make it, otherwise somebody will paint it another colour  

(Nicholas-ASCII).  

En Jaap benadrukt de individuele vrijheid:  

Als iemand mee wil doen aan een actie dan kan hij of zij dat gewoon doen, 

zelfs als het iets is waar de rest van ASCII niet zo erg achter staat, dan kan dat 

gewoon (Jaap-ASCII, Nederland).  

Ook in de wijze waarop de Genderchangers hun acties organiseren wordt individueel initiatief 

sterk gewaardeerd: ‘Ik vind het te gek als dingen gewoon gebeuren, dat iemand gewoon een 

                                                 
47 ook wel ‘radio-streaming’ genoemd 
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idee oppikt en dit uitvoert’, zegt Sara bij het voorbereiden van een festival georganiseerd door 

de Genderchangers.48  

 

1.3.3. Direct Action en Do It Yourself  in de dagelijkse praktijk van ASCII  

Over het deelnemen aan de activiteiten in ASCII wordt gesproken in termen van 'werk'. Toch 

verschilt de manier waarop werk wordt verricht in ASCII met reguliere werkomgevingen, 

vanwege het vrijwillige karakter ervan: ‘in ASCII it is not like a work-environment, not that 

you deal with people because you have to’ (C.-ASCII, Schotland). Werken bij ASCII is een 

bewuste keuze en is een actieve manier om bepaalde ideeën over hiërarchische relaties en 

verantwoordelijkheid in praktijk te brengen. Zo wordt de werkhouding in het ASCII-café en 

bij de Genderchangers beschreven als: ‘Direct Action’ en ‘Do It Yourself’49, twee termen met, 

zoals ik eerder aangaf, wortels in de kraak- en punkbeweging.    

Met ‘Directe Actie’ worden acties bedoeld die onmiddellijk resultaat behalen en snel 

uitgevoerd kunnen worden. Dit betekent bijvoorbeeld: 

...lesgeven, hulp bieden bij acties aan allerlei actiegroepen, of het uitvoeren 

van demonstraties (…) een bezetting van een traject van de Betuwelijn, (zoals) 

wat milieudefensie gedaan heeft: het kopen van een stuk land waarvan je weet 

dat het in de weg ligt van de aanleg van de 5e baan op schiphol50 (...) dat soort 

acties (Jaap-ASCII). 

De specifieke betekenis die het begrip Do It Yourself heeft in de dagelijkse praktijk van 

ASCII en de Genderchangers wordt duidelijk aan de hand van de webpagina van de 

Genderchangers: 

 …knowledge and skills should not be in the hands of a select group of 

individuals. This asks for misuse and imbalance in the world 

(http://genderchangers.org).  

ASCII en de Genderchangers werken vanuit het idee dat het goed is om kennis in eigen hand 

te hebben en om op zelfstandige wijze in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. De 

machtsongelijkheid, die volgens hen in de mainstream bestaat tussen zogenaamde ‘experts’ en 

de ‘domme klant’, kan zo vermeden worden. Zo waarschuwen ook de ASCII-leden op hun 

                                                 
48 het Eclectic Tech Carnival, zie hoofdstuk drie en http://genderchangers.org 
49 zie bijvoorbeeld websites: http://genderchangers.org en http://scii.nl 
50 deze actie vond plaats in december/januari 2001/2002  
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website voor computerexperts die met hun exclusieve kennis klanten ervan willen overtuigen 

nieuwe goederen aan te schaffen, ook al hebben ze die feitelijk gezien niet nodig.51  

Direct Action en Do It Yourself staan in ASCII en bij de Genderchangers symbool 

voor de actieve wijze waarop ze in de wereld staan:  

It is extremely harsh to try to explain to whiners that they should whine less 

and work more. The people in ASCII are no whiners, otherwise they would 

never be there, it is definitely very action-based, it is difficult when you do 

stuff for ASCII, to not do anything and just whine. That is just extremely 

difficult, we don’t have that space for them (Nicholas-ASCII). 

 

1.4. ASCII en de Genderchangers in de samenleving 

Ondanks de radicaliteit van de politieke ideeën van ASCII-leden en de Genderchangers, 

komen deze op heel andere manier tot uiting dan zoals vergelijkbare ideeën in de de radicale 

sferen van een aantal decennia geleden: de manier waarop ASCII en de Genderchangers 

autonomie zoeken, politiek verzet leveren en streven naar alternatieven, is sterk verschillend 

van die van de kraak-, punk- en vrouwenbeweging in de jaren zeventig en tachtig. Bij vele 

deelnemers van de groepen leeft een besef dat het anarchistische organisatieprincipe niet 

noodzakelijk geschikt is voor de hele samenleving, zo zegt Nicholas: ‘I don’t think it would 

be good [to have the whole world being like us], our mode of organisation kind of works for 

us, but I am shit scared of doing this with loads of people’ (Nicholas-ASCII). ASCII en de 

Genderchangers voelen niet de noodzaak om zich met een exclusieve tegenculturele identiteit 

van de rest van de samenleving af te scheiden of om hun politieke overtuigingen aan de hele 

samenleving op te leggen. Met de bestaande samenleving moet rekening gehouden worden, 

zo zegt Jaap: ‘Er is niet echt een ontsnappingsmogelijkheid aan de economie zoals die nu is 

en de rechtsstaat zoals die nu is, dus daar moet je gewoon je eigen weg in zien te vinden.’ Die 

eigen weg bestaat er voor sommigen uit dat ze op politieke partijen stemmen ondanks het feit 

dat ze de parlementaire democratie afkeuren. Daarnaast blijkt uit het feit dat beide groepen 

verenigd zijn in een stichting52 dat ze zich in organisatorisch opzicht conformeren aan ‘het 

systeem’.  

                                                 
51 http://scii.nl  
52 De stichting van ASCII heet SBIP: Stichting ter Bevordering van Informatie en Publiciteit; die van de 
Genderchangers heet WAITS: Women in Art Information Technology and Science. Over deze stichtingen geef 
ik in de volgende hoofdstukken meer informatie. Ook volgt meer informatie over de samenwerkingsverbanden 
met andere organisaties.  
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De verschillen tussen de Genderchangers en vergelijkbare actie-groepen in de jaren 

zeventig en tachtig bleken, toen in het voorjaar van 2002 een documentaire werd gemaakt 

waarin de Genderchangers werden vergeleken met hun voorgangsters. In de documentaire 

waren beelden te zien van Dolle Mina’s en leden van Man-Vrouw-Maatschappij, die actie 

voerden door middel van het verbranden van bh’s, het binnenvallen van opleidingsinstituut 

Nijenrode, het roepen van leuzen op straat (‘baas in eigen buik!’) en het geven van 

persconferenties. 53 De activiteiten van de Genderchangers gaven een heel ander beeld: zij 

waren te zien in de kelder van ASCII54 terwijl ze computers openschroefden om die te testen 

ter voorbereiding van hun jaarlijkse festival dat in Kroatië zou worden gehouden. In 

tegenstelling tot hun voorgangsters blijken de Genderchangers niet zo te geloven dat de hele 

samenleving werkelijk veranderd kan worden. Zo zegt Majabee: ‘Dat is de desillusie van de 

jaren tachtig: je gelooft nu toch allang niet meer dat je de hele wereld kunt veranderen, en de 

wereld is ook zoals die is om een reden’ (Majabee-GCA, Nederland). Ook volgens Allexa 

Kollontai is het overtuigen van de samenleving niet meer aan de orde:  

Within the Genderchangers, I don’t have to use my power for convincing men 

that don’t want to be convinced (...)  I want to live at ease and I do not want to 

have anything to do with things that belong to the patriarchal behaviour 

(Allexa Kollontai-GCA, Duitsland).  

Daarom is ook de strategie van de Genderchangers minder op extern protest gericht en meer 

op het ‘in het klein’ bewerkstelligen van een alternatieve cultuur waarin genderongelijkheden 

niet meer bestaan.55  

                                                 
53 Toen de documentaire voltooid was, werden alle betrokkenen uitgenodigd om deze voor het eerst te bekijken. 
Voor het eerst waren de beelden van de Genderchangers en de feministen uit de jaren zeventig naast elkaar te 
zien waardoor een aantal verschillen duidelijk werden. Ook was in de documentaire Hedy d’Ancona te zien, die 
een van de oprichtsters is van Man-Vrouw-Maatschappij en onder andere in haar functie als staatssecretaris van 
Emancipatie in 1981 en als lid van het Europees Parlement van 1984 tot 1989 vocht voor een verscheidenheid 
aan feministische doelen, zoals het bestrijden van seksueel misbruik van vrouwen en tegen het gebrek aan 
kinderopvang. De documentaire heet ‘Fem.doc’, gemaakt door: Josien Pieterse en Maartje Liebregts (regie); Cas 
Bool (Camera en Beeldregie) Obbe Verwer (montage).  
54 Deze voorbereidingen vonden plaats in het voormalige ASCII-café aan de Jodenbreestraat, zie ook de 
inleiding.  
55 Het contrast tussen de Genderchangers nu en de Dolle Mina’s en MVM in de jaren zeventig moet niet alleen 
opgevat worden als een generatieverschil. Zo was er ook in de jaren zeventig een soorgelijk verschil tussen 
groepen onderling. Ook toen waren er groepen vrouwen die zich liever van de mainstream afsloten om zo niet 
meer last te hebben van seksisme, zoals de anarca-feministen, een onderdeel van de lesbische beweging 
‘georganiseerd primair rond een gemeenschappelijke seksuele voorkeur’ (Burgers & Franssen 1992:192). De 
groep richtte zichzelf op in 1979 en was vanaf het begin al ‘polariserend en tegencultureel’ (1992). De anarca’s 
vonden de hele samenleving een ‘mannenmaatschappij’. Een oplossing hiervoor was om lesbisch te worden 
zodat ‘in een klap een vrouwengemeenschap gerealiseerd kon worden’ (1992: 193). Ze ontwikkelden een eigen 
vrouwencircuit ‘zoals vrouwenkluscollectieven, vrouwenfietsenmakerijen, vrouwengarages, vrouwenrestaurants 
en vrouwencafé’s’(1992) Donna van de GCA voelt zich tot deze anarca’s aangetrokken en beschrijft ze als de 
‘buitenbeentjes van de feministen, die zich niet thuisvoelen in het feminisme van tegenwoordig dat meegaat met 
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1.4.1.Financiën 

Sociale bewegingen uit de jaren zeventig maakten, volgens de eerder geciteerde definitie van 

‘sociale bewegingen’ door Koopmans en Duyvendak, voor hun acties per definitie gebruik 

van niet-institutionele middelen. 56  ASCII-leden en de Genderchangers doen dit soms wel en 

gaan regelmatig samenwerking aan met diverse officiële organisaties en instanties. Ook zijn 

beide groepen georganiseerd in een stichting. De keuze om in een stichting georganiseerd te 

zijn is voornamelijk gemotiveerd vanuit de praktische overweging dat het op deze manier 

mogelijk is om een gezamenlijke rekening te delen, met andere organisaties samen te werken, 

hier financiële vergoedingen voor te krijgen en subsidies aan te vragen. Van de rekening van 

de stichting kan ASCII bijvoorbeeld de internetprovider, de elektriciteit van de panden, de 

(lage) huur voor het Fort van Sjakoo, computeronderdelen en gereedschappen betalen. Een 

gedeelte van de inkomsten hiervoor komt uit eigen bron: zo zijn sommige middelen die 

gebruikt worden in het café of voor de activiteiten van de Genderchangers individueel bezit 

van de deelnemers. Daarnaast dragen de ASCII-leden zelf indirect, door middel van het kopen 

van biertjes in de avonden, of door het aanschaffen van zelfgedrukte T-shirts of posters, 

financieel bij aan de eigen groep. De meesten kunnen zich een bijdrage veroorloven omdat ze 

naast hun activiteiten voor ASCII of de Genderchangers een betaalde baan hebben: veel 

ASCII-leden en een Genderchanger werken op het gebied van Informatie Technologie, 

anderen werken bijvoorbeeld als leraar of voor non-profit organisaties. 

Naast deze zelfvoorziening door de eigen groep, heeft het ASCII-café inkomsten uit de 

verkoop van koffie en thee aan de bezoekers en staat er een pot op tafel voor vrijwillige 

donaties. De Genderchangers, die geen inkomsten hebben uit de verkoop van koffie/thee of 

andere drank, voorzien hier onder andere in door voor hun cursussen, die ongeveer vier keer 

per jaar aan een groepje van rond de zes vrouwen gegeven worden, een kleine bijdrage in de 

kosten te vragen.57 Overige inkomsten komen van externe organisaties, zowel institutionele 

als niet-institutionele: de institutionele instanties betalen de groepen voor hun diensten, zoals 

                                                                                                                                                         
de trend van individualisme en dat teveel aandacht heeft voor het uiterlijk, consumeren en voor een carrière in 
combinatie met kinderen en een paar hobbies. Anarcha-Femis zijn meer bezig met machtsverhoudingen, milieu 
en alternatieven voor de 90s zeitgeist’ (Donna-GCA). 
56 Wat betreft de krakers maakten deze in ieder geval niet op legale wijze gebruik van institutionele middelen, 
zoals een voormalige kraker over de kraakperiode van de jaren zeventig en tachtig in ‘Bewegingsleer’, een 
uitgave van het actieblad Ravage, schrijft: ‘Er werd geparasiteerd op de ‘Westerse Beschaming’, zonder dat men 
zich druk maakte over principes of idealen (...) Salaris kwam van de sociale dienst, telefoonlijnen via de buren, 
energie uit opengeknipte en later gekantelde GEB-meters, informatie uit kadaster en het GDH-archief, woningen 
waren overal te vinden, het gereedschap stroomde binnen via stadsvernieuwing en postorder, barrikademateriaal 
kwam van de bouwplaats, de delikatessen uit de proletarische winkel, drank vanachter vallend glaswerk, tegels 
uit de stoep en de politie bij een knokploegdreiging’ (Bewegingsleer 1990: 15). 
57 Als participanten dit niet kunnen betalen mogen ze alsnog meedoen. 
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voor het opzetten van internetverbindingen of het geven van cursussen.58 De Genderchangers 

vragen daarnaast voor hun activiteiten, zoals voor het organiseren van het Eclectic Tech 

Carnival, subsidies aan bij diverse instanties.59 De vele niet-institutionele 

activistenorganisaties waar de groepen zich voor inzetten bieden aan ASCII-leden en 

Genderchangers vaak vergoeding voor reiskosten, voedsel en, in het geval van een activiteit 

buiten Amsterdam, onderdak.  

 

1.5. Het Internationale karakter van ASCII en de Genderchangers  

Naast de vele banden die ASCII en de Genderchangers hebben met diverse instituties in de 

samenleving, delen de groepen hun radicale tegenculturele ideeën en politieke 

wereldbeschouwing in een niet-institutioneel netwerk van politiek-actieve groepen of 

individuen. Dit politiek-activistische netwerk is in extreme mate internationaal: ten eerste 

komen veel ASCII-vrijwilligers en Genderchangers zelf voor het merendeel uit landen buiten 

Nederland en daarnaast hebben ze vele connecties met verschillende groepen die over de hele 

wereld, met name over Europa, verspreid zijn.  

 

1.5.1. ASCII en de Genderchangers als internationale groep in Amsterdam 

Al in de jaren zeventig hadden Nederlandse tegenculturele bewegingen een sterk 

internationaal karakter, hetgeen samenhing met de kracht van de solidariteitsbeweging en met 

name van de ‘internationale vleugel ervan: de Derde Wereld-beweging’ (Duyvendak & 

Koopmans 1992: 43). De verschillende overlappende componenten van de 

solidariteitsbeweging hielden zich bezig met ‘mensenrechten, antiracisme, Derde Wereld en 

asielzoekers’ en hadden als gemeenschappelijk kenmerk ‘het denken in mondiale termen, het 

analyseren van problemen en het partij kiezen in het licht van de Noord-Zuid tegenstellingen’ 

(Wijmans 1992: 122). Hoewel dit ook onderwerpen betreft die belangrijk zijn binnen ASCII 

en de Genderchangers is het moeilijk te zeggen of deze internationale aantrekkingskracht van 

de Nederlandse solidariteitsbeweging in de jaren zeventig en tachtig, verantwoordelijk is 

geweest voor de keuze van ASCII-, Genderchangersleden en deelnemers aan hun activiteiten 

nu, om naar Amsterdam te komen.  

Als ik aan ASCII-medewerker C. uit Schotland naar de reden vraag waarom hij naar 

Amsterdam is gekomen, is zijn simpele antwoord: ‘Sja, Amsterdam hè’, alsof alleen de naam 
                                                 
58 Over deze diensten en de instanties die ASCII en de GCA ‘inhuren’ vertel ik meer in de volgende 
hoofdstukken. 
59 bijvoorbeeld bij fondsen die specifiek subsidiëren aan initiatieven gericht op de positieverbetering van 
vrouwen, zoals Mama Cash, zie: http://www.mamacash.nl  
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al genoeg verklaring biedt voor zijn keuze. Ook Nicholas uit Oslo kan het niet precies 

aangeven: ‘Amsterdam seemed like a city of some life, of some .. of people, things happen 

here that don’t happen in Oslo or Stockholm.’  Het blijkt dat Amsterdam in het internationale 

netwerk van activisten bekend staat als een stad waarin het mogelijk is om een afwijkende 

mening te hebben en te uiten. Een aantal ASCII-deelnemers kwam in eerste instantie naar 

Amsterdam om er te studeren, anderen kwamen hier puur vanwege de politieke reden dat hun 

eigen stad en land te ‘rechts’ bevonden werd en men bevriende activisten in Amsterdam 

kende. Weer anderen kwamen in hun eentje, op de bonnefooi, gesterkt door het idee dat er een 

kraakscène zou zijn via welke overnachtingen  in kraakpanden kon worden geregeld. Vooral 

aan de hand van dit kraakverleden in Amsterdam wordt Nederland gecontrasteerd met andere 

landen:  

Here in Holland it is very interesting, you meet old-squatters everywhere. 

Everyone was once a squatter, and the houses they live in were once squatted. 

So, everybody understands the way we are thinking and the way we are doing 

stuff. At least in Amsterdam (Nicholas-ASCII).  

Inwoonsters van Sydney, Athene en Parijs vertellen dat het in deze steden onmogelijk is 

gemaakt om een pand te kraken en gekraakt te houden: de politie is er altijd direkt bij om het 

pand weer te ontruimen. Als een ander aantrekkelijk aspect van Amsterdam wordt ook 

beschouwd, dat het voor diegenen die van buiten de Europese Unie komen, relatief makkelijk 

zou zijn om in deze stad zonder verblijfsvergunning werk te vinden. Een laatste positief 

aspect aan Nederland en met name aan Amsterdam is dat de media democratisch bevonden 

wordt. Voorbeelden zijn de lokale televisiezenders in Amsterdam: AT5 en SALTO, waar 

Nicholas over zegt: ‘Amsterdam is the only capital in the world that has two local broadcasts.’ 

Hieruit blijkt volgens Nicholas dat in Amsterdam uiteenlopende groepen recht hebben om hun 

eigen mening te verkondigen.   

 

1.5.2. ASCII en de Genderchangers als internationale ‘multi-issue’ groepen 

Een aantal Nederlandse ASCII-leden en Genderchangers leerden het café of de vrouwengroep 

kennen door banden die ze al hadden met de kraakbeweging of met verwante politiek-actieve 

groepen. De internationale deelnemers werden tot de groepen aangetrokken doordat in de 

'multi-issue' omgeving van ASCII onderwerpen aan de orde zijn die per definitie 

internationaal van aard zijn, zoals vluchtelingenproblematiek, milieukwesties en racisme. Zo 

liep de Canadese Talilief in de winter van het jaar 1999 over de grachten van Amsterdam en 

werd ze door de posters op de ramen van het pand van ASCII aan de Herengracht tot stilstand 
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gebracht: “I thought: ‘ah, there are people here that think Mumia should be free (...) there 

were some posters about demonstrations and maybe about illegal people living in Amsterdam. 

These were all interesting posters on the windows.’” Mumia Abu-Jamal, een zwarte journalist 

uit Pennsylvania die veroordeeld is voor de moord op een politieagent en hierom sinds 1982 

in de gevangenis zit en wacht op zijn doodstraf, is een internationaal symbool geworden voor 

de strijd tegen discriminatie. Zo kende ook Talilief uit Canada zijn verhaal en was ze tevens 

op de hoogte van de andere politieke onderwerpen die door de posters op de ramen van ASCII 

aan de orde werden gesteld. Dit deed haar ertoe besluiten zich aan te sluiten bij de groep: ‘I 

went in and asked if I could volunteer.’  

Op een zelfde manier is Nicholas, uit Noorwegen, bij de groep betrokken geraakt. Hij 

was in Amsterdam om er te studeren en liep ook langs de posters die op de ramen van 

krakers-internetcafé ASCII hingen: 

It caught my eye, they gave loads of information that you don’t get elsewhere. 

Like political and underground, and even60 the art stuff that they had there. The 

posters were just interesting (Nicholas-ASCII) . 

Nicholas merkt hier op dat de informatie die door ASCII verspreid werd 'elsewhere', in de 

mainstreamsamenleving, niet te krijgen was. Voor hem maakte dit duidelijk dat ASCII tot 

een, voor hem herkenbare, internationale tegenculturele scène behoorde.   

 

1.5.3. ASCII en de Genderchangers als onderdeel van een internationaal netwerk 

Naast het feit dat de ASCII-leden en de Genderchangers zelf voor een groot deel van 

internationale komaf zijn, zijn ook de deelnemers aan de verschillende cursussen uit diverse 

landen afkomstig. Daarnaast hebben ASCII-leden en Genderchangers veelvuldig contact met 

individuen en groepen met dezelfde politieke ideeën. Het internet, de vele websites en 

mailinglijsten, spelen hierin een belangrijke rol61 maar ook de politiek-activistische 

congressen en festivals waar ASCII-leden en de Genderchangers veelvuldig naar toe reizen 

zijn bevorderlijk voor het ontstaan van een hecht internationaal netwerk. Zo komt het dat 

internetcafé ASCII en de GCA op zowel lokaal als op internationaal niveau actief zijn. 

Symbool voor de politieke interesses van de groepen zijn zowel het anarchistische 

                                                 
60 Nicholas gebruikt het woordje ‘even’, omdat kunst-beoefening in de kringen van ASCII meestal gezien wordt 
als een elitaire bezigheid. Soms wordt kunst wel positief gewaardeerd, maar dan meestal alleen als het niet-
gesubsidieerde kunst is.   
61 waarover in het volgende hoofdstuk meer 
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krakersymbool als de namen Mumia en Juanra62 en de plekken van hun activiteiten zijn zowel 

het internetcafé in Amsterdam als bijvoorbeeld die waar Eurotop-demonstraties georganiseerd 

zijn: in Praag, Genua, Brussel, Straatsburg, Leiden en Florence.63 Door regelmatige 

ontmoetingen op demonstraties, congressen of festivals wordt een internationaal 

activistennetwerk in stand gehouden. De belangrijkste reden die vrijwilligers van ASCII en de 

Genderchangers geven voor het bezoeken van dergelijke activiteiten is de mogelijkheid om 

bepaalde mensen, ontmoet op vorige manifestaties, weer te zien.  

 

1.6. Het Internationale Activistennetwerk als Gemeenschap 

Ruud Abma beschrijft de samenstelling van de middenklasse-tegenculturen van de jaren 

zestig tot tachtig als een ‘diffuus tegencultureel milieu’ waarin mensen niet zozeer gebonden 

zijn aan een territorium en waar individuele variatie toegelaten is (Abma 1990: 45). Het 

milieu in ASCII en de Genderchangers lijkt extra diffuus omdat de territoriale binding van 

deze groepen nog minder dan een aantal decennia geleden van waarde lijkt. Naast deze losse 

verhouding met het geografisch territorium zeggen veel deelnemers zich tevens niet meer te 

willen binden aan ideologieën, zoals volgens hen in de jaren zestig tot tachtig wel gedaan 

werd. Zo wil bijvoorbeeld S.  haar activisme niet teveel idealiseren, haar bijdrage aan ASCII 

is ‘just right’:  

I just have a sense of what is right and wrong. There are a lot of theories I have 

with globalization and so on, but just with ASCII I don’t theorize about that a 

lot. I know it is a good thing, but I don’t want to attach all these ideals to it. 

Other people did that and then they get stuck with other peoples ideas and then 

there is a fight, you know. It is just right to work in ASCII. Not all of it is right 

either, we all make mistakes. The Genderchangers make mistakes, ASCII 

makes mistakes and we fight sometimes, but that is just life 

(S.-GCA, Groot-Britannië).  

                                                 
62 De politiek-activistische Baskische zanger Juanra Rodriguez en persoonlijke vriend van een aantal ASCII-
leden, is op 16 januari 2002 in Amsterdam opgepakt op basis van beschuldigingen van de Spaanse overheid dat 
hij samengewerkt zou hebben met het zogenaamde Commando Gorbea van de ETA, die in mei en juli 2001 in 
Barcelona en Gerona een viertal moorden zou hebben gepleegd. Juanra zou 'tot twee keer toe inlichtingen 
hebben verschaft inzake mogelijke doelwitten in verband met extreem rechts' informatie aan een commando van 
de ETA in Barcelona had gegeven. Volgens de activisten ten onrechte, de enige reden is volgens hen zijn 
deelname aan de antiglobaliseringsbeweging, de kraakbeweging en de anti-fascisme beweging. Ze pleiten tegen 
uitlevering aan Spanje dat bekend staat om het martelen van politieke gevangen en voor vrijlating van de zanger. 
In mei 2003 gaf minister van justitie Donner toestemming om Juanra uit te leveren.  
63 Een ASCII-lid noemt het bezoeken van al deze tops na elkaar 'top-hopping'.  
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Ook A. wil zich niet door gebruik van bepaalde termen vastpinnen in een specifiek 

subcultureel milieu. Over het woord 'activist' zegt ze:  

I don’t really like this word because it really sort of sets you apart or separate 

from other people in society, I use it a lot as a lazy word when I am talking 

with people who are also active and engaged politically, but I don’t actually 

really like it (A.-Australië). 

Ondanks het ‘diffuse’ karakter van het internationale activistennetwerk dat veroorzaakt wordt 

door weinig territoriale binding en een weigering van sommigen om zich niet in een ‘cultureel 

hokje’ te laten stoppen, blijkt de culturele ervaring van dit activistische netwerk die van een 

‘gemeenschap’ te zijn. Zo spreekt dezelfde A. over haar 'activistische ghetto’: 

“In itself the whole activist ghetto can be really problematic, but I don’t leave 

it so much. If I am for two weeks with someone who is not from this 

community, by the end at the two weeks I am bored that we haven’t been 

talking about politics, and I am annoyed because I have been talking crap and I 

need to go back to talk with people saying: ‘ah, have you heard this and that 

about what happened?’ (...) and I feel relieved, connected again” (A.-

Australië). 

In de eerste plaats bestaat deze gemeenschap voor A. uit mensen die ze ontmoet in haar 

woonplaats Sydney maar via deze mensen heeft ze weer contacten over de hele wereld, 

waaronder met ASCII en de Genderchangers. Door deze contacten voelt ze zich onderdeel 

van een internationale gemeenschap:  

The community of people that I feel like I am part of, feels global, feels really 

warm, like a family, and I can’t imagine not being part of that community (A.-

Australië).  

Ook de Genderchangers lijken door hun ontmoetingen met andere vrouwen ‘community’ te 

ervaren, zo staat in de aankondiging van de Genderchangers op hun website voor een festival 

in Kroatië: ‘Why this festival: Connecting, networking in real life. The global village has 

come at the price of community’ (http://genderchangers.org).   

 

 
 
 
 
 



 34

1.6.1. Gemeenschap volgens Cohen 

In The Symbolic Construction of Community (1985) beschrijft Anthony Cohen ‘community’ 

als:  

that entity to which one belongs, greater than kinship but more immediately 

than the abstraction that we call ‘society’. It is the arena in which people 

acquire their most fundamental and most substantial experience of social life 

outside the confines of the home (Cohen 1985: 15). 

Voor veel betrokkenen bij het internationale activistische netwerk is dit netwerk de primaire 

plek waarin hun ideeën over de wereld en over de eigen plek daarin worden gevormd. In dit 

netwerk voelen velen zich begrepen. Zo drukt ASCII-lid C., programmeur van alternatieve 

software,64 dit mooi uit: ‘I could have gone to any other internetcafé, but ASCII at least 

understands what I do’.  ASCII wordt beschouwd als een exclusieve omgeving waar andere 

waarden gelden dan in de samenleving er omheen. Zo beschrijft ook Cohen ‘gemeenschap’ 

als een relationeel begrip. Het drukt uit: ‘that the members of a group of people have 

something in common with each other, which distinguishes them in a significant way from the 

members of other putative groups’ (Cohen 1985:12). Als we dus, zo concludeert Cohen, op 

zoek gaan naar de aard van gemeenschap, moeten we ons richten op een onderzoek naar 'the 

element that embodies this discrimination: ‘the boundary' (1985). Een zoektocht naar de aard 

van de gemeenschap waar ASCII en de Genderchangers toe behoren moet zich dus, in de lijn 

van de definitie van Cohen, richten op het onderscheid dat ASCII-leden en de 

Genderchangers maken tussen de gemeenschap waar zij zich deel van voelen en de 

gemeenschap waar ze zich van onderscheiden. De gemeenschap waar ze zich van 

onderscheiden heb ik reeds herhaaldelijk beschreven als de ‘mainstreamcultuur’: de cultuur in 

de westerse samenleving waarin onder andere een kapitalistische economie en een 

parlementaire democratie drijvende krachten zijn. In de volgende hoofdstukken zal ik mij 

daarom richten op de wijze waarop de ASCII-leden en de Genderchangers hun eigen 

gemeenschap in oppositie met deze mainstream vormgeven, door middel van technologie.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
64 over alternatieve software later meer 
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Deelconclusie 

In dit hoofdstuk heb ik ASCII en de Genderchangers beschreven als onderdeel van één 

internationale gemeenschap van activisten. De politieke ideeën die in dit netwerk worden 

gedeeld hebben hun wortels in de kritiek die jongeren vanaf de jaren zestig in diverse 

westerse samenlevingen op hun maatschappij uitoefenden: op de amorele technocratie, het 

autoritaire bureaucratische bestuur en op het kapitalistische economische systeem. ASCII en 

de Genderchangers hebben vooral uit de kraak- en punkbeweging van Amsterdam de 

terminologie en de actiemethodes overgenomen: ‘Do It Yourself’, ‘Direct Action’ en 

‘Anarchisme’ zijn belangrijke begrippen in beide groepen.  

Hoewel de ideeën van ASCII en de Genderchangers vergelijkbaar zijn met die van de 

tegenculturele bewegingen van de jaren zestig tot tachtig, is de positie die ze hiermee in de 

samenleving innemen verschillend: in tegenstelling tot de bewegingen van de Provo’s en de 

Kabouters van de jaren zestig zijn ASCII en de Genderchangers er niet meer op uit om de 

samenleving als geheel te revolutioneren en in tegenstelling tot de kraak- en punkbeweging 

uit de jaren tachtig willen ze zich tevens niet in een subculturele ruimte uit de samenleving 

terugtrekken. ASCII en de Genderchangers brengen, kortom, dezelfde ideeën in nieuwe 

vormen en met nieuwe methodes in de samenleving tot uiting.  
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Hoofdstuk 2: Tegencultuur, Utopie en Technologie in ASCII 
 

2.1. Inleiding 

Uit het vorige hoofdstuk bleek dat ASCII en de Genderchangers wortels hebben in de 

kraakcultuur. Met de voormalige kraakbeweging delen de groepen niet alleen de politieke 

ideeën maar ook de aandacht voor de materiële configuratie van de wereld. In de 

kraakbeweging lag aan de aandacht voor materie de ervaring ten grondslag dat, door 

producten of goederen op een andere manier toe te eigenen dan met het doel waarmee ze 

geproduceerd zijn, de mogelijkheid ontstaat vrij van ‘het systeem’ te raken. Deze gedachte 

wordt in Bewegingsleer mooi beschreven aan de hand van het kraken van een gebouw. In dit 

boek staat een anekdote over een groep mensen die van plan zijn om voor het eerst van hun 

leven een pand te kraken. Vóór het moment van de kraak zitten zij nog in het systeem dat 

beheerst wordt door de dominante wetgeving: er is nog een bewustzijn van het feit dat ze iets 

‘fout’ doen en verschrikkelijk opvallen:  

De breekploeg vertrekt, daarna de anderen, de groep die voor eigen gevoel 

verschrikkelijk opvalt, op weg naar het pand. het kabaal van het openbreken 

met koevoet en hamer, dat over straat schalt en je nog meer te kijk zet  

(Ravage 1990: 15). 

Maar dan wordt er door middel van een fysieke, concrete handeling, een symbolische 

omdraaiing gemaakt: “Bij het intrappen van de deur wordt ‘een wet overtreden die het leven 

z’n vaste vorm geeft’” (1990). Deze daad, met haar fysieke dimensie (het intrappen van de 

deur) en haar symbolische dimensie (het overtreden van de wet), karakteriseert de ruimte die 

door het kraken vrijkomt. In deze ruimte krijgen alle ‘wetten’ die erbuiten heersen een andere 

betekenis. Goederen en spullen uit de samenleving er omheen veranderen van betekenis door 

het verschil in context:  

De voorkeur ging niet zomaar uit naar vervallen panden, sloopauto’s, leren 

jassen uit de oorlogsjaren, op straat gevonden meubilair. Alles wat afgedankt 

en dus buiten het maatschappelijk verkeer terecht was gekomen, bevond zich 

als het ware per definitie in het ‘buitensysteem’ waaraan de kraakpanden 

onderdak verleenden. En alles wat zichzelf binnen de ordentelijke efficiëntie 

definieerde, stond daarbuiten (1990: 17). 
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De toetreding tot deze ‘buitenwereld’ is een toetreding tot een wereld waarin een andere 

werkelijkheid bestaat. Toetreding tot deze wereld betekent opgenomen worden in een 

culturele gemeenschap die verschillend is van andere groepen in de samenleving.65   

 Ook ASCII en de Genderchangers creëren een ruimte waarin andere ‘wetten’ heersen 

dan die in de samenleving erbuiten. Zij doen dit echter niet door middel van het doorbreken 

van deuren met koevoeten, maar door het ‘kraken’ van computertechnologie: door de techniek 

waaruit de hardware en de software van computertechnologie opgebouwd is geheel te 

doorgronden geven ASCII en de Genderchangers, net als de krakers bij hun panden doen, aan 

computertechnologie een heel andere betekenis dan die ze kregen door hun productie en 

distributie in de mainstreamsamenleving. In dit hoofdstuk laat ik zien wat precies dit kraken 

van computertechnologie in het ASCII-café inhoudt en hoe met name door het gebruik van 

‘Open Source Software’ utopische en tegenculturele waarden tot uiting komen.  

  

2.2. Technologie en Tegencultuur 

ASCII betekent officieel ‘American Standard Code for Information Interchange’, waarmee de 

internationale standaard voor de numerieke representatie van computerkarakters66 wordt 

bedoeld. Voor de groep mensen die het onderwerp vormt van het komende hoofdstuk 

betekent deze afkorting echter geheel iets anders. ASCII staat hier voor ‘Amsterdam 

Subversive Code for Information Interchange’. 

Het idee voor ASCII ontstond in 1999 op het Next5Minutes festival in Amsterdam, 

een jaarlijks terugkerend festival67 waarin ‘techniek, media en activisme op het internet’ 

(Jaap-ASCII) centraal staan. Twee krakers die een informatiecafé in hun pasgekraakte pand 

aan de Amsterdamse Herengracht wilden beginnen, maakten hier kennis met 

computerprogrammeur Jaap. Samen bedachten ze het plan om in dit café computers neer te 

zetten met een internetverbinding. Krakersinfocafés zijn al jaren onderdeel van de 

‘kraakscène’ en bieden praktische en juridische hulp bij het organiseren van kraakacties. Ook 

is in deze cafés allerlei informatie te vinden over politieke acties of 'happenings' in het 

alternatieve circuit. Met de komst van ASCII was het echter voor het eerst dat er computers 

voor een informatiecafé gebruikt werden. Op de benedenverdieping van het prachtige 

hoekpand aan de Herengracht kwamen tweede-, of meerderehands computers met een 

internetaansluiting.  
                                                 
65 zie de definitie van gemeenschap door Anthony Cohen in het vorige hoofdstuk 
66 ASCII-karakters bestaan uit 7-bits waarmee 128 karakters weergegeven kunnen worden. Deze karakters zijn 
letters, cijfers, leestekens en veel-gebruikte speciale tekens.  
67 mede georganiseerd door sociaal/cultureel/politiek discussie-platform De Balie in Amsterdam 
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Sinds het ontstaan van ASCII werd langzaam de aandacht voor computers belangrijker 

dan die voor het coördineren van kraakacties. Meer en meer mensen kwamen naar het café 

omdat ze geïnteresseerd waren in computertechniek en er waren dagelijks te weinig mensen 

aanwezig in ASCII die advies konden geven over kraken. Bij ASCII neemt de computer en 

computertechniek inmiddels een centrale rol in, of nog sterker uitgedrukt: ‘als je bij ASCII 

komt en je bent niet geïnteresseerd in computers dan kom je uit een andere wereld, dan is 

niemand geïnteresseerd in wat je te zeggen hebt’ (D.-ASCII, Oostenrijk68).  

Sinds zijn ontstaan in een Amsterdams kraakpand werd ASCII gezien als onderdeel 

van de kraakwereld en het eerste doel van ASCII was dan ook ‘ervoor te zorgen dat alle 

krakers in Amsterdam een e-mail adres krijgen’ (Jaap-ASCII). Al snel raakte ASCII echter 

betrokken bij een veel breder internationaal activistencircuit via een Duitse jongen die 

zichzelf 'Toxic' noemde. Toxic had in zijn kraakpand in Berlijn een computer geïnstalleerd die 

moest dienen als server om de internationale activistenscène toegang te geven tot het internet. 

Voor deze server bedacht hij de naam 'squat.net'.  Toen Toxic op ‘tour’ was om andere 

activisten voor dit idee te interesseren kwam hij ook de oprichters van ASCII tegen. Besloten 

werd dat ‘squat.net’ door ASCII zou worden overgenomen zodat de internationale 

activistenscène voortaan vanuit ASCII met het internet zou kunnen kennismaken. Het 

onderhouden van de server (het aanmaken van accounts, het bijhouden van de informatie, het 

beveiligen van het systeem, etcetera) werd een van de belangrijkste taken in het ASCII-café. 

Daarnaast zette de groep zich steeds vaker, door middel van het leveren van technische steun, 

in voor politiek-activistische evenementen. 

De komst van ASCII in de Nederlandse kraakwereld was een unieke gebeurtenis 

omdat computers in deze cultuur tot dan toe met argwaan bekeken werden. Zo werd 

bijvoorbeeld midden jaren negentig een huidige ASCII-vrijwilliger door zijn medekrakers uit 

zijn pand gezet omdat hij in het bezit was van een computer. Door een computer te bezitten 

was hij ‘accused of bringing the market into his livingroom’ (Nicholas-ASCII): de computer 

stond symbool voor de op efficiëntie en winst-gerichte mainstream samenleving. Soortgelijke 

ideeën over technologie waren (en zijn nog steeds) ook in andere tegenculturele kringen te 

vinden.69 ASCII bleek echter een groep te zijn die computertechnologie inzette voor politiek-

activisme en zorgde hiermee voor een transformatieproces in de kraakwereld: het idee van de 
                                                 
68 D. spreekt de Nederlandse taal 
69 Een voorbeeld is de Rainbowgathering: Rainbowgatherings zijn bijeenkomsten over de hele wereld van 
groepen mensen (‘tribes’) gericht op het experimenteren met alternatieve manieren van samenleven. De mensen 
op de gatherings streven dit doel na door zich het gebruik van elektrische of technologische apparaten te 
onthouden, zie een van de vele Rainbow-websites: http://www.perkel.com/rainbow/mini.htm. 
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computer als vertegenwoordiger van een ‘foute’ cultuur leek met de komst van ASCII plaats 

gemaakt te hebben voor de computer als subversief wapen in een strijd gericht tegen de 

mainstream.  

 

2.3. De computer als politiek medium 

Voor veel actiegroepen waar ASCII mee samenwerkt is de computer voornamelijk een 

medium waarmee politieke boodschappen over het internet verstuurd kunnen worden. In het 

ASCII-café is de computer als politiek medium één van de betekenissen van de computer. Dit 

blijkt bijvoorbeeld uit de doelstellingen van de stichting waar ASCII na haar oprichting 

onderdeel van werd: de Stichting ter Bevordering van Informatie en Publiciteit (SBIP). In de 

statuten van deze stichting, opgericht op 23 februari 1987, worden de doelstellingen als volgt 

verwoord:  

De Stichting stelt zich ten doel het bevorderen van publicaties en/of andere 

vormen van informatieverstrekking die betrekking hebben op sociale en/of 

economische en/of politieke en/of culturele aspecten van de samenleving 

zonder daarbij aan een partijpolitieke stroming gebonden te zijn en zonder in 

vorm of naar inhoud seksistische danwel racistische bedoelingen te hebben 

(www.sbip.nl).  

Dat ASCII niet alleen formeel aan deze statuten gebonden is maar zich hier ook in de praktijk 

bij aansluit, blijkt uit de wijze waarop de computerfaciliteiten die in het café aanwezig zijn 

worden gebruikt: uit de keuze van de organisaties waar ASCII met haar faciliteiten steun aan 

verleent, de types bezoekers waar ASCII met haar café op doelt, de manier waarop ASCII-

vrijwilligers zelf het internetcafé gebruiken en de lezingen die in het café over de politiek 

rondom computertechniek worden gegeven.  

 

2.3.1. Organisaties waar ASCII steun aan verleent 

ASCII verleent technische steun onder meer aan Milieudefensie, Friends of the Earth 

International70, de Next5Minutes71 en de Balie72 als ook aan niet-institutionele politiek-

activistische groepen zoals het Autonoom Centrum73, vrijplaatsen zoals Kinetisch Noord74 en 

                                                 
70 autonome milieu-organisatie 
71 media-festival 
72 platform voor politieke/sociaal/culturele discussies 
73 actiegroep die zich inzet voor illegalen en vluchtelingen 
74 initiatief van het Gilde van Werkgebouwen aan het IJ, gelegen op de NDSM-werf in Amsterdam-Noord  
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het ADM-terrein75, krakersinfo-cafés zoals CIA76, anti-globaliseringsgroepen zoals de Schone 

Kleren Campagne77, De Wereld is Niet te Koop78 en XminY79 en de alternatieve mediagroep 

Indymedia80. Deze steun kan onder anderen betekenen dat een ASCII-vrijwilliger een website 

voor de organisatie maakt (zoals globalinfo.org voor XminY), de groep een politieke actie van 

de organisatie verslaat (zoals de bezetting van het Bulderbos als protest tegen de uitbreiding 

van Schiphol door Milieudefensie) of dat een aantal medewerkers het computernetwerk van 

de betreffende organisatie helpt organiseren (zoals bij Friends of the Earth International). 

Contacten met deze organisaties worden bijvoorbeeld gelegd doordat de individuele ASCII-

deelnemers ook hier, betaald of vrijwillig, werkzaam zijn.  

 Vooral met de alternatieve media-organisatie 'Indymedia' onderhouden de ASCII-

vrijwilligers een nauwe band. Indymedia ontstond in Sydney op de dag die door veel 

activisten aangeduid wordt met ‘J18’. J18, achttien januari 1999, was een dag waarop in 

verschillende landen81 tegen ‘het kapitalisme’ werd geprotesteerd. Een actiegroep in Sydney, 

de ‘Catalysts’, organiseerde technologische ondersteuning voor de acties en wilde het 

mogelijk maken dat de activisten zelf van de demonstraties verslag uit konden brengen. Dit 

was deels gemotiveerd vanuit de ervaring dat politieke acties in de media op een negatieve 

manier belicht worden, deels vanuit de overtuiging dat alleen betrokkenen bij een gebeurtenis 

zelf het juiste nieuws hierover weten te vertellen. De Catalysts ontwikkelden een 'active 

code'82, waarmee het mogelijk werd om tekst naar een website te 'uploaden'83 en deze meteen, 

zonder tussenkomst van een redactie, op de website te laten verschijnen. Activisten konden zo 

overal ter wereld hun eigen 'actienieuws' zelf verslaan. A. een Indymedia-activiste in Sydney 

zegt over Indymedia: ‘The basic philosophy is to break down ideas about who is the expert 

and who is not. It is not just the 50-year old white man behind his desk telling the story’ (A. -

Australië). Een lid van de Catalysts uit Sydney introduceerde de code in Seattle vanwaar 

                                                 
75 kraakpanden aan de voormalige Amsterdamse Droogdok Maatschappij 
76 Counter Information Agency-infocafé in Amsterdam 
77 gericht op het verbeteren van arbeidsomstandigheden in de kleding industrie 
78 platform voor een andere globalisering 
79 solidariteitsfonds dat investeert in progressieve initiatieven gericht op een radicale maatschappijverandering 
80 naam duidt op ‘ Independent Media’  
81 in: Argentinië, Australië, Oostenrijk, Bangladesh, Baskenland, Belarus, Brazilië, Canada, Catalonië, Chili, 
Colombia, Tsjechië, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, India, Indonesië, Israël, Italië, Maleisië, Malta, 
Mexico, Nederland, Nepal, Nigeria, Pakistan, Polen, Portugal, Romenië, Senegal, Thailand, Zuid afrika, Zuid 
korea, Spanje, Zweden, Zwitserland, Engeland, Schotland, Wales, Uruguay, Verenigde Staten en Zimbabwe 
http://bak.spc.org/j18/) 
82 of ook wel actieve software, webpagina’s met deze technologie gecreëerd, staan ‘open’ voor bewerking door 
websurfers terwijl webpagina’s normaal gesproken alleen voor de ‘eigenaar’ van de pagina beschikbaar zijn voor 
bewerking 
83 het zenden van digitale data van een computer naar de andere, in dit geval van de computer van de gebruiker 
naar de computer (de server) van de provider die de webpagina ‘host’.  
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Indymedia in activistenkringen wereldwijde bekendheid kreeg. Sindsdien zijn er 119 

Indymedia-‘collectieven’84 over de hele wereld die allemaal een eigen media-website 

onderhouden.  

 Indymedia is voortgekomen uit een kritiek op de media die ook in ASCII gedeeld 

wordt. Zo bestaat ook in ASCII het idee dat de mainstreammedia vaak onbelangrijk nieuws 

produceert:  

The newspapers give lots of reports on the wedding of Maxima and 

Alexander85, and all this information is taking away the brainspace and 

mindpower of all the people of Holland, while they could have read something 

interesting instead (Nicholas-ASCII). 

Nicholas wil zich door de media niet laten beïnvloeden en wil vooral zelf blijven nadenken 

over wat belangrijk is en wat niet. Volgens I. is het een doelbewuste opzet van politieke en 

economische autoriteiten om mensen een verkeerd beeld van de werkelijkheid voor te 

schotelen en ‘to take the world we are living in’ (I-Kroatië86). Alexa Kollontai laat zien wat I. 

bedoelt door op te merken dat de Duitse overheid toeristen wijs probeert te maken dat ‘the 

situation for women is well in Germany’, terwijl haar ervaring is dat Duitsland in feite het 

land is ‘with the hardest patriarchal behaviour’(AK-GCA). ASCII en de Genderchangers 

delen de overtuiging dat de media in de mainstream feiten eerder verhult en verandert dan 

deze naar waarheid weergeeft. Indymedia is voor hen een goed alternatief voor 

mainstreammedia omdat het actief het Do It Yourself-idee uitdraagt. Bij de oprichting van de 

Nederlandse Indymedia in 2001 waren dan ook een aantal ASCII-medewerkers nauw 

betrokken en voor de meeste ASCII-medewerkers vormen de verschillende Indymedia-

websites hun vaste nieuwsbron. Ook wordt de ASCII-ruimte vaak uitgeleend voor Indymedia-

vergaderingen en werken de twee groepen op demonstraties of acties veel samen. Het doel in 

ASCII is om ‘Indymedia tot onze eigen nieuwsbron te maken en die zo goed mogelijk te 

maken’ (Jaap-ASCII).   

  

2.3.2. Het ASCII-internetcafé 

Het gratis ASCII-internetcafé trekt dagelijks veel bezoekers. Voor een groot deel zijn deze 

bezoekers afkomstig uit Amsterdamse, nationale of internationale politiek-activistische 

kringen. Voor deze bezoekers, die de computers voor een politiek doeleinde gebruiken, is het 

                                                 
84 de term die de Indymedia leden hier zelf voor gebruiken 
85 de bruiloft tussen de kroonprins en de Argentijnse vond plaats op 2 februari 2002 in Amsterdam 
86 deelneemster activiteiten Genderchangers  
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café in principe bedoeld. De ASCII-vrijwilligers verschillen van mening over bezoekers die 

de computers bijvoorbeeld gebruiken voor het bekijken van pornografie, het eindeloos spelen 

van spelletjes of het regelen van financiële zaken. In grote lijnen is men het er echter over 

eens dat aan bezoekers met een duidelijke politieke motivatie voor het computergebruik, in 

geval van drukte, voorrang moet worden verleend. Een categorie klanten waarmee veel 

ASCII-deelnemers het niet zo op hebben, zijn de zogenaamde 'crusties' of 'crustomers'. Een 

'crustie' is:  

iemand die bij ASCII binnenkomt, zich over het algemeen absoluut niet 

bemoeit met andere bezoekers of mensen achter de bar en meestal achter een 

computer, maar soms ook in een hoek zijn tijd uit gaat zitten, zonder duidelijke 

reden wat diegene nou precies doet (Jaap-ASCII).  

Vaak kenmerkt een crustie zich door een onverzorgd uiterlijk en, in de ogen van sommige 

ASCII-leden, a-sociaal gedrag. Soms wordt het ASCII-café het 'crustie-dagverblijf' genoemd 

en hoewel niet iedereen een probleem heeft met de ‘crusties’, is het volgens velen niet de 

bedoeling dat het café een ‘hang-out’ wordt voor doelloze bezoekers. Het ASCII-café blijft in 

de eerste plaats een centrum voor politieke actie.  

  
Afbeelding 1 en 2: het ASCII-café aan de Jodenbreestraat buiten openingstijd 

 

Op de vrijdagavond biedt het café een sociaal onderkomen voor de ASCII-leden zelf. Dan 

verzorgt de groep, tussen 18.00 en 19.00 uur, het 'ASCII-Nieuwsuur'. Via de Amsterdamse 

alternatieve radiozender Radio10087 wordt in dit uur vanuit het café nationaal en 

internationaal actienieuws uitgezonden.  

 

                                                 
87 Radio100 ontstond in 1986 in de kraakscène uit andere radiozenders zoals GOT, Rabotnik, WHS en DFM. Het 
is een ‘eigenzinnig, onafhankelijk en niet-commercieel station’ en ‘een platform voor eigentijdse radiomakers, 
muzikanten, artiesten en maatschappij verbeterende en kleinschalige initiatieven.’ Het station is na een veiling 
van radio-freqeunties op 30 mei 2003 uit de ether, waar zij de frequentie 99.3 gebruikte, verdwenen. De 
uitzending werd nog wel enige tijd via het internet ‘gestreamd’ Zie: http://www.radio100.nl. 
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2.3.3. Kennisoverdracht 

ASCII-vrijwilligers zijn zich sterk bewust van het feit dat het internet door overheden, 

geheime diensten of commerciële bedrijven gebruikt (misbruikt) wordt om informatie over 

burgers te achterhalen. Bewust politiek gebruik van de computer houdt daarom tevens in 

ASCII in dat men weet hoe men zich tegen deze vorm van controle kan beschermen. 

Regelmatig worden er in het café door deelnemers van ASCII workshops, cursussen, lezingen 

of presentaties rond deze onderwerpen verzorgd. Zo organiseerde D. bijvoorbeeld een serie 

lezingen over ‘Cybercrime & Politics'. In deze serie werd onder meer behandeld hoe politieke 

en commerciële interesses via informatietechnologie het dagelijkse leven van individuen 

beïnvloeden en hoe de ‘privacy’ van communicatie op het internet kan worden 

gewaarborgd.88 Veel ASCII-leden gebruiken ‘encryption’, dat wil zeggen een versleuteling 

van hun e-mailcommunicatie en werken met ‘fake-names’ zodat het moeilijker is voor 

autoriteiten om de identiteit van de schrijver te achterhalen. 89   

 

2.4. De computer als hardware en software 

Naast het belang van de computer als medium voor politieke ideeën, is er in ASCII ook veel 

aandacht voor de hardware en de software waaruit dit medium is opgebouwd. Zo is het een 

dagelijkse bezigheid om zowel met de hardware als met de software te ‘knutselen’. ASCII 

plaatst zichzelf door middel van deze omgang met computertechniek in de zogenaamde 

'hackerstraditie'. Soms noemen ook de ASCII-vrijwilligers zichzelf ‘hackers’ om zich 

bijvoorbeeld van andere kraakgroepen in Amsterdam te onderscheiden. Zo beeldde een 

ASCII-lid zich, tijdens een informeel gesprek op het N5M festival90, hardop een computerspel 

in waarin alle kraakgroepen in Amsterdam een aparte identiteit hadden: zo had je de ‘hippie-

krakers, speed-krakers, bier-krakers, en ASCII bestond uit ‘hacker-krakers’. Het woord 

'hacker' werd in deze context gebruikt om zichzelf van andere kraakgroepen te 

onderscheiden.91 Ook op andere momenten is de identiteit van ASCII als 'hackersgroep' 

                                                 
88 informatie uit aankondigingsmail, D.-ASCII 
89 De versleuteling en gebruik van fake-names betekent niet zozeer dat de ASCII-leden daadwerkelijk iets te 
verbergen hebben, maar moet veel meer opgevat worden als een algemeen protest tegen afluisteren en is erop 
gericht om de aftapdiensten veel werk te bezorgen.  
90 Ik bedoel hier het Next 5 Minutes festival in september 2002 te Amsterdam. 
91 Samen vochten ze tegen de politie die opgedeeld was in ‘de platte petten, de gewone agent, en de ME’. Deze 
indeling was humoristisch voornamelijk vanwege het feit dat er ongegeneerd verschillen tussen groepen werden 
geëssentialiseerd terwijl het opdelen van mensen in hokjes nou juist in het dagelijks bestaan in ASCII  over het 
algemeen wordt beschouwd als verwerpelijk gedrag dat juist de omgang in de mainstream kenmerkt.  
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belangrijk, bijvoorbeeld tijdens de deelname aan diverse hackerscongressen92 of bij het 

contact met het Amsterdamse hackersnetwerk. 93  

 

2.4.1. ASCII als hackerscafé 

Volgens de definitie van het 'jargonfile', op de ASCII-website gepresenteerd als 'a common 

heritage of the hacker culture',94  is een stereotype hacker: 

A person who delights in having an intimate understanding of the internal 

workings of a system, computers and computer networks in particular  

(On-line hacker Jargon File, versie 4.4.4, 14 Aug 2003). 

Deze beschrijving van de hacker komt overeen met de verwachtingen die in het ASCII-café 

bestaan over de technologische interesse van de deelnemers. Van ASCII-vrijwilligers wordt 

verwacht dat zij zich zo dicht mogelijk bij de techniek waar zij mee werken betrokken voelen. 

Als nieuwe ASCII-bezoekers blijk geven van een dieper inzicht in techniek dan enkel die van 

gebruiker en er op manieren gebruik van kunnen maken die niet ‘standaard’ zijn, hoort men 

bij de groep thuis. Zo vertelt Talilief:  

When I first went in to check my e-mail the facilities were not like they are 

now, and they said: ‘ah, we only have one machine that can use netscape, and 

you have to wait for that’, and then I said: ‘oh, I don’t need netscape, I can just 

use telnet, or I can use a text terminal, so just show me where I can do that.’ 

And they were already impressed that I could use the internet without a 

browser, a graphical browser (Talilief-ASCII/GCA, Canada).  

Omdat Talilief wist hoe ze om moest gaan met een niet-grafisch programma zoals telnet, werd 

ze meteen als vrijwilliger voor ASCII geaccepteerd. Ook Tuttle vertelt glimlachend dat toen 

hij voor het eerst in de ruimte was, de ASCII-leden hem eens een muis zagen schoonmaken en 

hem prompt vroegen om vrijwilliger te worden. Hoewel de betrokkenheid van Tuttle bij de 

                                                 
92 In 1989 werd het eerste grote hackerscongres georganiseerd, de Galactic Hacker Party. Hacking at the End of 
the Universe (HEU) in 1993 en Hacking In Progress (HIP) in 1997 volgden. In de zomer van 2001 was er 
Hackers At Large (HAL), een groot hackersfestival in het Oosten van Nederland. Verschillende ASCII-leden 
hadden vóór de oprichting van ASCII in 1999 al deelgenomen aan deze festivals, nu echter kon de groep als 
organisatie meedoen.  
93 Zo hebben ASCII leden een aantal samenwerkingsverbanden met personen en bedrijven uit de 
hackersgemeenschap die in Nederland een eigen gezicht kreeg sinds de komst van het blad HackTic in 1989. Dit 
tijdschrift werd opgericht door Paul Jongsma en Rob Gongrijp, die later de eerste Nederlandse internetprovider 
voor particulieren, XS4ALL, oprichtte. Het tijdschrift was bedoeld voor mensen die wilden weten hoe 
technologie in de dagelijkse omgeving werkte en te manipuleren was. Zo werden tips gegeven over hoe gratis te 
bellen, hoe fysieke sloten open te krijgen en hoe  beveiligingssoftware op computers te omzeilen (zie ook 
inleiding van deze scriptie). 
94 Het jargon file is een online bestand dat samengesteld is door verschillende individuen uit de 
hackergemeenschap dat uitleg geeft over 'hacker slang (..) of hackish tradition, folklore, and humor'.  
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kraakscène waarschijnlijk ook een belangrijke reden was voor het feit dat hij bij de groep 

betrokken werd, maakt zijn opmerking duidelijk dat inventiviteit en het nemen van initiatief 

gericht op het oplossen van technische problemen, belangrijke en gewaardeerde 

eigenschappen zijn in het ASCII-café.  

 

2.4.2. Hacken met hardware  

Af en toe vinden er in ASCII zogenaamde ‘hardwareworkshops’ plaats die er op gericht zijn 

nieuwe technieken op creatieve wijze toe te passen en ze toegankelijk te maken buiten de 

commercie om. Een voorbeeld is de techniek 'draadloos-internet'. Draadloos-internet is 

gebaseerd op een techniek die gebruik maakt van radiofrequenties voor de verspreiding van 

digitale data. Een draadloos-computernetwerk bestaat uit een aantal computers die via 

radioantennes met elkaar verbonden zijn. In de workshops in ASCII worden deze antennes 

soms gemaakt van lege Pringles chipskokers of lege groenteblikken.  

Een andere creatie aan de hand van de draadloos-internettechniek is het mobiele 

internetcafé de 'Bakscii'95: voor een manifestatie tijdens het Next5Minutes festival bouwden 

ASCII-vrijwilligers een houten kist waarin vier kleine computers (Open Bricks) werden 

geplaatst. De computers waren draadloos met het internet verbonden. Door de houten bak op 

een bakfiets te plaatsen kon op deze manier een mobiel internetcafé gerealiseerd worden. 

Voor de manifestatie is de Bakscii nooit gebruikt, echter voor de vele verhuizingen van de 

groep bleek deze constructie uitermate handig. De Bakscii is inmiddels de trots van het café.  

 

 

 
Afbeelding 3: de Bakscii van dichtbij 

 
 Afbeelding 4: de Bakscii in gebruik 

2.5. Hacken met software 

Van de hardware en de software van computertechnologie, heeft vooral de software 

bijzondere aandacht van de hackers in het ASCII-café.  Over softwarehackers bestaan veel 

ideeën die door hackers zelf vaak worden bestreden. Zo maken hackers een onderscheid 

tussen zichzelf en 'crackers.' Het woord ‘cracker’ werd in 1985 door een aantal hackers in 

                                                 
95 een combinatie van de woorden ‘Bakfiets’ en ‘ASCII’  
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gebruik gesteld ter verdediging van het ‘journalistieke misbruik van de term hacker’. In de 

media werd de term 'hacker' toegepast op wat, volgens hackers zelf, in feite een ‘cracker’ is: 'a 

malicious meddler who tries to discover sensitive information by poking around' (On-line 

hacker Jargon File, versie 4.4.4, 14 Aug 2003 ). ‘Crackers’ zijn vandalen die op computers 

inbreken puur om het inbreken zelf, hackers daarentegen zijn werkelijk geïnteresseerd in de 

werking van techniek. Zo schrijft ‘cyberauteur’ Steven Levy dat hackers een intellectuele en 

creatieve uitdaging voelen om beperkingen tot het verkrijgen van technologische informatie te 

omzeilen of op te lossen en dat:  

essential lessons can be learned about the systems -about the world- from 

taking things apart, seeing how they work, and using this knowledge to create 

new and even more interesting things (Levy 1984: 40). 96 

Volgens hackers zelf is dit 'omzeilen van beperkingen' in eerste instantie gericht op het 

verwerven van kennis en niet op het overtreden van wetten. Hoewel een hacker dus af en toe 

wetten kan overtreden is deze overtreding geen doel op zich. Het hacken is gericht op het 

openlijk delen van informatie en een zoektocht naar de perfecte techniek, zoals een 

softwaresysteem of een programma.  

Op deze manier besteedt men in ASCII veel tijd aan de uitwisseling van kennis over 

zogenaamde Open Source Software. Open Source Software is software waarvan in 

tegenstelling tot commerciële software, de broncode beschikbaar is voor iedereen om die naar 

eigen inzicht aan te passen. De broncode van een programma is de zogezegde DNA van de 

software, geschreven in een computerprogrammeertaal, bijvoorbeeld ‘C’. Net als het feit dat 

DNA de basisinformatie bevat over de wijze waarop een lichaam opgebouwd wordt, bevat de 

broncode van een softwareprogramma alle informatie over de wijze waarop het programma 

opgebouwd is.97 Als de broncode niet bij een programma meegeleverd wordt kan een 

programma wel werken, maar kan niemand er iets aan veranderen. Aan een broncode kan met 

                                                 
96 Andere omschrijvingen voor hackers zijn: ‘One who programs enthusiastically (even obsessively) or who 
enjoys programming rather than just theorizing about programming.’, ‘A person capable of appreciating hack 
value.’, ‘A person who is good at programming quickly.’, ‘An expert at a particular program, or one who 
frequently does work using it or on it; as in ‘a Unix hacker’.  
97 En net als dat DNA niet direct een lichaam vormt (DNA is niet hetzelfde als bijvoorbeeld de hersenen, 
spieren of bloed) maar er eerst een ‘vertaalslag’ nodig is waarbij de DNA-code gekopieerd wordt zodat de 
werkende onderdelen van een lichaam kunnen worden gecreëerd, bestaat ook een software programma niet uit 
de directe broncode, maar uit een afgeleide hiervan. Deze afgeleide heet de 'object-code', de code die gelezen en 
begrepen wordt door de computer. Door middel van een softwareprogramma dat de ‘compiler’ heet wordt 
broncode omgezet in ‘object-code’ en aan een softwareprogramma toegevoegd door middel van een ‘linker’. 
Niet iedereen is het met deze omschrijving eens: volgens sommige computerprogrammeurs is de broncode wel 
het programma zelf, het is alleen nog niet de toepassing (de ‘executable’ versie). 
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meerdere programmeurs tegelijk gewerkt worden omdat de code uit verschillende bestanden 

bestaat die van elkaar kunnen worden geïsoleerd. 

Voor velen is het werken met Open Source een creatieve en competitieve uitdaging. 

Omdat het systeem aan programmeurs en gebruikers geen economische of andere barrières 

opwerpt om de software naar eigen inzicht te gebruiken, hoeft er met geen andere macht 

rekening gehouden te worden dan met de eigen inventiviteit. Nicholas zegt over deze vrijheid: 

‘In the world I work in, in the Open Source world, my only power is in my brain, to make it 

work, to use it, I don’t have to buy shit. I can just download it freely from the internet: the 

source code and documentation how to use it’ (Nicholas-ASCII). De ‘Open Source wereld’ is 

daarom een wereld waar mensen ongehinderd hun geestelijke krachten aan elkaar kunnen 

meten. Bevredigend is voor hen ook het feit dat de creativiteit, eenmaal omgezet in software 

code, een werkelijke bijdrage levert aan de wereld, zo vertelt Nicholas: “The code contains 

reality, you can talk really a long time about ‘ah, I am going to change the world, I make this 

fabulous program’, until other people can see the source code of it, it is just blabla” (Nicholas-

ASCII). Nicholas is enthousiast over de oneindige mogelijkheden van Open Source: ‘even the  

reproduction of a copy does amazing stuff’ (Nicholas-ASCII).  

Om een idee te geven van de ‘amazing stuff’ van Open Source Software, citeer ik 

Pjotr Prins, een van de leden van de Nederlandse Unix Users Group (NLUUG), tijdens een 

speech die hij gaf op een voorjaarsconferentie van de NLUUG, waarnaar vanaf de website 

van ASCII-site wordt ‘gelinkt’. Prins maakt hierbij gebruik van een verhaal van Hans 

Christian Andersen:   

Andersen took the train for the first time in his life in 1840, an entirely new 

thing in those days. In his diary he notes: ‘for the first time in my life I went to 

the railstation to take the train, I was kind of nervous and it felt like I was 

jumping into the dark. Now I can understand the flight of the migratory birds, 

in the same manner they must always leave the cities behind them. It was like 

one city was so close to the other. There was some kind of magic to it; I felt 

like a magician that had spun his dragons in front of his wagon and whizzed 

past those poor mortals, crawling like snails over their side-roads. 

Hij vervolgt:  

This, in short, describes my experience when I started to occupy myself with 

Linux. And the strange thing about it, this feeling never changes. Every day 

anew, when I am diving into one of the Open Source projects, I experience that 

feeling of joy and relief, as if I am flying 
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(http://www.nluug.nl/events/vj99/). 

 

2.5.1. De installatie van Open Source Software 

Met een vergelijkbaar enthousiasme als die van Pjotr Prins over Open Source Software, 

wisselen ook de ASCII-medewerkers dagelijks kennis uit over deze software. De ervaring met 

Open Source begint voor velen met het zelfstandig installeren van de software. Dit installeren 

wordt over het algemeen beschouwd als een moeilijke opgave, dat echter zeer de moeite 

waard is, zo vertelt Nicholas: 

“The first thing I wanted to learn in ASCII was linux, this operating system, I 

knew it some from before, I tried to install it and failed, many many times, and 

a friend of mine in Norway has been talking about it for a year or so. That I 

had to do it and ‘we should do it and it is great and fantastic and so, you will 

never be the same again’...”(Nicholas-ASCII). 

In ASCII wordt het installeren van de software behandeld alsof het een soort ritueel is: 

mensen die dit proces voor de eerste keer zelfstandig hebben doorlopen krijgen een nieuw 

soort respect98 en het wordt gezien als de ultieme inwijding in het systeem. Tijdens het 

installatieproces, dat meestal bestaat uit het handmatig downloaden en installeren van alle 

afzonderlijke onderdelen van het systeem, krijgt de gebruiker te maken met de volle omvang 

van ‘de cultuur van het systeem’. Zo schrijft Neil Stephenson in In the Beginning was the 

Command Line:  

With any other OS, installing it would be a straightforward transaction: in 

exchange for money, some company would give you a CD-ROM, and you 

would be on your way. But a lot is subsumed in that kind of transaction, and 

has to be gone through and picked apart (Stephenson 1999:92).  

Stephenson beschrijft de installatie van Linux als een indrukwekkende ervaring waarin de 

gebruiker geïntroduceerd wordt in een andere wereld. Zo vergelijkt hij de installatie van 

Linux met het nemen van een taxi in Egypte. Het nemen van een taxi in Egypte betekent het 

in persoonlijk contact komen met de bestuurder en zijn hele familie. Het installeren van Linux 

betekent het in persoonlijk contact komen met het gehele sociale systeem; het betekent 

opgenomen worden in de Linuxcultuur en erdoor getransformeerd raken.  

 

 

                                                 
98 Toen ik een keer met een ASCII-lid in de ruimte zat, wees hij op een meisje en vertelde: ‘zij is er helemaal in 
haar eentje in geslaagd om Linux te installeren’ en uit zijn stem sprak grote bewondering.  
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2.5.2. De overgang van Windows naar Open Source Software 

Voor veel Linux-hackers bestaat de eerste ervaring met het programma uit een soort 

‘openbaring’ of een soort ‘bekering’, met een transformerend effect. De bekering tot Linux 

houdt voor velen in dat er afstand gedaan wordt van het standaardbesturingssysteem 

Windows. Deze overgang van Windows naar Linux wordt op de ASCII-website beschreven. 

Zo staat er dat ‘Windoze’ gebruikers die in het café in aanraking komen met Linux bepaalde 

dingen in Linux in eerste instantie irritant zullen vinden, maar dit later zullen herkennen als de 

‘power’ van het systeem (http://scii.nl). Veel ASCII-hackers hebben zelf ook vaak de stap 

naar Linux gemaakt via een ander besturingssysteem, meestal Windows. Jaap vertelt over 

deze overgang dat hij aanvankelijk met Linux begon toen hij het specifiek nodig had voor een 

bepaalde bewerking waarop Windows steeds crashte, waarna hij steeds meer betrokken raakte 

bij Linux en vervolgens Windows alleen voor noodgevallen gebruikt.99 Ook Nicholas werkte 

in eerste instantie met Windows, totdat hij Linux leerde kennen en beide systemen naast 

elkaar ging draaien. Op een gegeven moment, zo vertelde hij, verwijderde hij de Windows-

partitie per ongeluk maar deed daarna nooit meer moeite om het te installeren. Met dit verhaal 

geeft Nicholas de betekenis van Linux voor hem weer: hij had de kracht van Linux ontdekt en 

had niks anders meer nodig.  

 

2.6. Hacktivisme: hacken als politieke bezigheid 

Levy stelt in zijn boek Hackers (1984) de zogenaamde ‘hackersethiek’ op, waarvan hij claimt 

dat de meeste hackers er stilzwijgend in hebben toegestemd. Een van de regels in deze ethiek 

is: ‘mistrust authority-promote decentralization’.100 In de zoektocht van de hacker naar kennis 

en verbetering vormen bureaucraten een onnodige barrière tussen de hacker en de informatie 

die de hacker nodig heeft: 

bureaucracies, whether corporate, government, or university, are flawed 

systems, dangerous in that they cannot accommodate the exploratory impulse 

of true hackers (1984: 41).  

Ondanks deze regel is hacken geen politieke bezigheid ‘an sich’, immers, de reden voor het 

anti-autoritarisme in de hackersethiek is niet in de eerste plaats gemotiveerd vanuit een 

politieke overtuiging maar vanwege de noodzaak tot kennis.  

                                                 
99 als hij bijvoorbeeld bestanden moet uitwisselen met iemand die geen Open Source Software gebruikt 
100 Andere regels uit de hackers-ethic zijn: access to computers should be unlimited and total; always yield to the 
hands-on imperative; all information should be free; hackers should be judged by their hacking; you can create 
art and beauty on a computer; computers can change your life for the better.   
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In ASCII heeft het hacken echter wel een expliciete politieke betekenis. Zo staat 

bijvoorbeeld alle technologie in ASCII in het teken van politieke actie: zo is het café bedoeld 

voor politieke activisten en wordt de Bakscii gebruikt op politieke demonstraties en voor het 

mediëren van politieke informatie. In ASCII wordt er bewust naar gestreefd om zowel de 

ontwikkeling van de hardware als die van de software aan het monopolie van commerciële 

bedrijven te onttrekken. Zo voerden ASCII-leden in september 2002 tijdens de Next 5 

Minutes een verhitte discussie met de eigenaar van het commerciële bedrijf HubHop. HubHop 

wilde al jaren de draadloos-internetmarkt in Nederland commercieel exploiteren en 

Internetcafé ASCII loopt hem hierbij al jaren voor de voeten: ASCII zet zich er in 

samenwerking met het collectief ‘Amsterdam-Wireless’, opgericht door ASCII-medewerker 

Jaap, voor in om draadloos-internet gratis en gemakkelijk beschikbaar te maken in en rond 

Amsterdam. HubHop zag de markt voor zijn neus weggekaapt worden en beschuldigde ASCII 

van ‘piraterij’.  

Doordat het hacken met technologie in ASCII permanent in het teken staat van 

politieke actie, noemen de ASCII-leden zichzelf ook wel 'hacktivists'101: een term waarin de 

woorden ‘hacker’ en ‘activist’ gecombineerd zijn. Dit hacktivisme vormt de kern van de 

cultuur in ASCII en als hacktivists zet de groep een traditie voort die begon met de eerste 

hardwarehackers in de jaren zeventig aan de westkust van de Verenigde Staten.  

Het bouwen van draadloos-internet antennes 

uit chipskokers, het installeren van een mobiele bakfiets, kortom, het op ‘primitieve’ manieren 

beschikbaar maken van hypermoderne technologie buiten de commerciële sector om, doet 

namelijk sterk denken aan de pogingen van de eerste hardwarehackers die in de jaren zeventig 

aan de Westkust van de Verenigde Staten de computer aan het monopolie van diverse 

bedrijven en instellingen wilden onttrekken. Een directe link naar dit verleden wordt ook door 

de ASCII-leden zelf gelegd door de hardware workshops in het café 'Homebrew workshops' 

te noemen. Hiermee wordt verwezen naar de 'Silicon Valley Homebrew Club'102 die in maart 

1975 aan de Westkust van de Verenigde Staten ontstond.  

2.6.1. Resource One en de Homebrew Computer Club: hacktivisme in de jaren zeventig  

De Homebrew Club ontstond uit het project Resource One, een computercentrum dat in 1970 

op Berkeley ontstond en die een eerste poging deed om de computer beschikbaar te maken 

voor particulieren. In de jaren zeventig was de computer immers, hoewel al sinds 1952 op de 

                                                 
101 zie bijvoorbeeld hun website: http://www.scii.nl/ascii/hacktivism 
102 De volledige naam was ‘ Bay Area Amateur Computer Users-Group- Homebrew Computer Club’ (Levy 
1984:203). 

Afbeelding 5: de Bakscii in Actie  
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markt gebracht door International Business Machines (IBM), nog veel te groot en te duur103 

om aangeschaft te kunnen worden door particulieren.104 Het waren voornamelijk werknemers 

van universiteiten, ministeries van defensie en grote bedrijven die het privilege hadden ermee 

te werken.  Resource One ontwikkelde een project met de naam ‘Community Memory’: 

computerterminals werden op straat geïnstalleerd om politiek-activisten via het zogenaamde 

Bulletin Board systeem105 met elkaar in contact te laten komen en om de computer in dienst te 

stellen van de gemeenschap. Uit Resource One ontstond in maart 1975  in een garage in 

Silicon Valley de Homebrew Computerclub. De technici en programmeurs die deelnamen aan 

deze club waren zowel gepassioneerd over hardware als ‘rebels, drop-outs, aanhangers van de 

anti-autoritaire, anti-technocratische tegenculturele stroming’ (Roszak 2000106). In de 

Homebrew werden deze twee interesses gecombineerd (Levy 1984: 168). Vanuit garages en 

zolders werd met simpele middelen en veel hersenen gemeenschappelijk computers107 

ontwikkeld.  

Theodore Roszak beschrijft de tegenculturele omgang met technologie die hij in deze 

periode en op deze locatie overal aantreft, 108  als de combinatie tussen ‘Homespun and high-

tec’ (Roszak 2000) en als de synthese tussen ‘the Reversionists and the Technophiles': 

‘Reversionisten’ noemt hij diegenen die het industrialisme veroordelen en een nostalgisch 

verlangen hebben naar een 'gezonde technologie' met enkel primitieve hulpmiddelen; de 

Technofielen, of de ‘Utopisch-Industrialisten’, zijn zij die wel van mening zijn dat de 

industriële fase in wezen slecht is, maar deze tegelijkertijd als noodzakelijk beschouwen voor 

een betere toekomst. De combinatie tussen deze twee visies leidt, volgens Roszak, tot een 

oriëntatie op de toekomst waar 'the Technophiliac route forward will lead to a Reversionary 

future' (Roszak 2000): hypermoderne techniek wordt gebruikt om een toekomst te 

bewerkstelligen waarin het (ideale) verleden weer kan worden verwezenlijkt.  
                                                 
103 De IBM704, een van de eerste commercieel beschikbare computers, kostte een aantal miljoen dollars (Levy 
1984:41) . 
104 Levy schrijft over deze computers: ‘[they] took up an entire room, needed constant attention from a cadre of 
professional machine operators, and required special air-conditioning so that the glowing vacuum tubes inside it 
would not heat up to data-destroying temperatures’ (Levy 1984:41). 
105 Dit Bulletin Board Systeem bestond uit een netwerk van computers waar mensen met een modem op konden 
inbellen, hier berichten op konden achterlaten of software op konden uitwisselen. 
106 Zie het online artikel: From Satori to Silicon Valley, onderdeel van het online project ‘Making the Macintosh:  
Technology and Culture in Silicon Valley’:  http://library.stanford.edu/mac/primary/docs/satori/down.html, 
Roszak 2000.  
107 De eerste computer die hier ontwikkeld werd was de Altair, de eerste commercieel beschikbare PC. Nadat het 
bestaan ervan in het hobbyisten tijdschrift Popular Electronics aangekondigd was, bestelden Homebrewleden 
massaal de hardwareonderdelen om hem samen te stellen en er software voor te schrijven.   
108 Deze combinatie was ook te herkennen in het ontstaan van de Whole Earth Catalog in 1968: ‘a landmark 
publication of the period.’ (Roszak 2000) In deze catalogus werd beschreven hoe op een simpele, ‘natuurlijke’ 
manier geleefd kon worden door gebruik te maken van houtovens, thuis-medicatie, duurzame gereedschappen, 
thuis te bestellen mocassins en met stereosystemen, camera's en computers. 
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2.7. De politieke betekenis van Open Source Software in ASCII  

De ASCII-leden hebben niet alleen de naam overgenomen van de Homebrew-

computerworkshops, maar delen tevens de culturele oriëntatie zoals door Roszak beschreven: 

ook de omgeving in ASCII kenmerkt zich door een nostalgische omgang met technologie, 

waarin een ideaal verleden door middel van hypermoderne technologie geprojecteerd wordt 

op de toekomst. Deze omgang blijkt gedeeltelijk uit de hardware workshops, maar blijkt 

vooral uit de betekenis die de software in het ASCII-café heeft109: naast een ultiem systeem 

voor hackers is Open Source Software volgens de ASCII-leden de oorspronkelijke techniek 

van het internet, ontstaan in een periode waarin softwarehackers ongehinderd en op basis van 

gelijkwaardigheid technische informatie met elkaar uitwisselden. Dit idee werd voor het 

eerste verwoord door de programmeur die in de jaren tachtig verantwoordelijk was voor het 

ontstaan van Open Source software: Richard Stallman.  

 

2.7.1. het ontstaan van Open Source Software 

Tot de jaren zeventig was software nog geen commercieel product apart van de hardware van 

de computer. Op alle hardware die werd geleverd was de software over het algemeen al 

geïnstalleerd en zelden werd de software apart van de hardware verkocht. Softwarehackers 

werkten tot deze tijd gezamenlijk aan de ontwikkeling van UNIX. Dit systeem was favoriet 

onder hackers, onder andere vanwege het feit dat het een krachtig, multi-user systeem was, 

waar meerdere mensen tegelijkertijd op in konden loggen. UNIX werd coöperatief ontwikkeld 

doordat hackers de broncode van het programma met elkaar deelden.  

UNIX was in 1969, onder een andere naam, ontwikkeld door Bell Laboratories (een 

onder-afdeling van AT&T).  In 1969 besloot IBM om software voortaan te beschermen tegen 

'onrechtmatig gebruik'. In eerste instantie werd software enkel als eigendom beschermd door 

middel van copyrights. Copyrights beschermen een eindproduct als geheel. Steeds vaker 

echter werden hiervoor patenten gebruikt, die ook betrekking hadden op de afzonderlijke 

algoritmes van een programma. Een algoritme is een oplossing voor een specifiek 

programmeerprobleem in de broncode van een programma. Door ook dit algoritme te 

beschermen konden oplossingen voor vergelijkbare programmeerproblemen niet meer 

gestandaardiseerd worden. Dit had grote gevolgen voor de werkwijze van de softwarehackers. 

                                                 
109 In het volgende hoofdstuk zal blijken dat vooral de Genderchangers de traditie van de hardwarehackers van 
groepen als de Homebrew Computer Club op eigen, feministische wijze voortzetten.  
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Richard Stallman was één van de softwarehackers die te maken kreeg met de gevolgen 

van de patentering op software. Hij was vanaf 1971 een programmeur op de afdeling 

Kunstmatige Intelligentie op het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en was hier 

onderdeel van een ‘software-sharing community’.  Dit hield in de praktijk in: 

Whenever people from another university or a company wanted to port and use 

a program, we gladly let them. If you saw someone using an unfamiliar and 

interesting program, you could always ask to see the source code, so that you 

could read it, change it, or cannibalize parts of it to make a new program 

(www.gnu.org).   

Deze situatie veranderde compleet toen de wetgeving op software langzaam werd ingevoerd 

en individuele programmeurs steeds voor vergelijkbare problemen zelfstandig oplossingen 

moesten zoeken. De gemeenschap waar Richard Stallman toe behoorde viel uiteen en de 

programmeurs die deel uit hadden gemaakt van deze software-sharing community, werden 

één voor één weggekocht door het bedrijf Symbolics.  

Het niet meer kunnen delen van software was voor Stallman reden om in 1984 ontslag 

te nemen en om de Free Software Foundation (FSF) op te richten. Stallman wilde een 

programma net als UNIX distribueren zonder de mogelijkheid dat enige partij hier ooit 

eigendomsrechten over kon claimen, zodat een ieder altijd vrij was om aan de ontwikkeling 

van het programma bij te dragen. Het programma waar hij zich aan wijdde noemde hij 

GNU:‘Gnu’s Not Unix.’110 De eerste actie van de FSF was het tegenwicht bieden aan 

patenten en de copyrightlicentie door het creëren van de GNU- General Public License, ofwel 

de copyleftlicentie. Onder deze licentie kon nu gemeenschappelijk 'free software' gecreëerd 

worden die later, zoals in ASCII, ook wel Open Source Software genoemd werd.111   

 

2.8. De Utopie van Open Source Software  

                                                 
110 Neil Stephenson vertelt over deze naam: ‘this is a joke in more ways than one, because GNU most certainly 
IS Unix. Because of trademark concerns (‘Unix’ is trademarked by AT&T) they simply could not claim that it 
was Unix, and so, just to be extra safe, they claimed that it wasn't’ (Stephenson, 1999: 16). 
111 Open Source and Free Software zijn termen voor dezelfde technologie, maar zijn het resultaat van 
verschillende licenties sinds de Copyleft. De term Free Software betreft software dat gratis verkrijgbaar is maar 
dat niet noodzakelijk ook de broncode beschikbaar stelt, Open Source is niet altijd gratis, maar heeft wel een 
open broncode. In ASCII wordt het belangrijker gevonden dat de broncode beschikbaar is dan dat er voor het 
programma betaald moet worden. In de praktijk voldoet de software in ASCII meestal aan beide criteria: het is 
meestal gratis en heeft een open broncode. Daarom wordt over de software in ASCII gesproken als software dat 
onder de originele Copyleft/GNU licentie is gecreëerd. Informatie: D.- ASCII., meer over het verschil tussen 
Free-, en Open Source Software: http://www.gnu.org/philosophy/free-software-for-freedom.html 



 54

Richard Stallman verwoordt op de website van GNU112 zijn beweegredenen voor de 

oprichting van de FSF in utopische termen. Voor hem was de belangrijkste eigenschap van 

'free software' dat het weer mogelijk werd om een coöperatieve gemeenschap bij elkaar te 

brengen:  

With a free operating system, we could again have a community of 

cooperating hackers--and invite anyone to join. And anyone would be able to 

use a computer without starting out by conspiring to deprive his or her friends 

(www.gnu.org).  

Deze 'software-sharing'-gemeenschap werd gedreven door samenwerking en de behoefte om 

te delen en was daarom sterk verschillend van de mainstream waarin mensen, volgens 

Stallman, geleid worden door hebzucht. Stallman schetst een historische ontwikkeling waarin 

de natuurlijke rechten die mensen hebben om informatie met elkaar te delen van hen is 

weggenomen door economische en politieke machten in de samenleving. Hoewel ‘helping 

other people’ volgens hem de basis van de samenleving is, lieten bedrijven de mensen 

geloven:  

that software companies have an unquestionable natural right to own software 

and thus have power over all its users. (If this were a natural right, then no 

matter how much harm it does to the public, we could not object.) 

Interestingly, the US Constitution and legal tradition reject this view; copyright 

is not a natural right, but an artificial government-imposed monopoly that 

limits the users' natural right to copy (www.gnu.org). 

Volgens Stallman's redenatie is aan computerprogrammeurs groot onrecht gedaan door hen 

het natuurlijke recht op kopiëren te ontnemen en door software te veranderen in particulier 

bezit. Hierdoor werd aan de samenleving een verkeerde moraal opgelegd:  

a cooperating community was forbidden. The rule made by the owners of 

proprietary software was, ‘If you share with your neighbor, you are a pirate. If 

you want any changes, beg us to make them’ (www.gnu.org). 

De reden dat mensen deze werkelijkheid accepteren is dat:  

Software publishers have worked long and hard to convince people that there 

is only one way to look at the issue (www.gnu.org).  

 

2.9. Linux als Utopisch systeem in ASCII 

                                                 
112 www.gnu.org 
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In ASCII wordt het Open Source systeem Linux het meest gebruikt, een systeem dat in 1994 

ontstaan was als gevolg van een aantal omstandigheden. De copyleftlicentie had in 1984 in 

theorie de basis gelegd voor de voortzetting van een ‘software-sharing community’, zoals 

Stallman dat had gekend. In de praktijk werd deze pas werkelijk voortgezet toen het internet 

wereldwijd was opgekomen en de Finse hacker Linus Torvaldus op 25 augustus 1991 op een 

mailinglijst hulp, suggesties en kritiek vroeg voor het programma dat hij aan het ontwikkelen 

was. Torvaldus wilde het UNIX programma Minix aanpassen aan zijn eigen wensen en 

plaatste op de mailinglijst zijn programma met de gehele broncode zodat programmeurs hun 

suggesties konden aanbrengen. In de mail, die later in veel Linuxhandleidingen geciteerd zou 

worden, presenteerde hij zijn Operating System als ‘gewoon een hobby, niets groots en 

professioneels als GNU’. Torvaldus had zijn programma wel gedistribueerd onder de GNU-

licentie, maar had het onafhankelijk van de FSF geprogrammeerd. Onverwachts gingen echter 

wereldwijd programmeurs met de broncode van Torvaldus aan de slag en stelden zich tot taak 

om dit programma te verbeteren. Het systeem dat hieruit resulteerde werd 'Linux' en omdat dit  

in circulatie kwam onder de GNU-licentie, was de software van alle toekomstige versies 

gegarandeerd vrij beschikbaar voor verdere ontwikkeling, tot op de dag van vandaag. In maart 

1994 werd de eerste versie van Linux gepresenteerd: Linux 1.0. Ook is sindsdien veel andere 

Open Source Software gecreëerd.  

In ASCII is Linux op alle computers in het café geïnstalleerd en wordt de Linux-

cursus het meest van alle cursussen gegeven. ASCII-medewerker Jaap lijkt in zijn argumenten  

voor dit systeem de utopische redenaties over te 

nemen waarmee Richard Stallman zijn FSF 

oprichtte. Jaap verwijst namelijk, net als 

Stallman, naar een verleden waarin een 

gemeenschap van coöperatieve hackers op 

natuurlijke wijze de fundamenten legde voor 

het internet, een systeem dat later op 

‘onnatuurlijke wijze’ door het commerciële 

systeem is overgenomen. Het internet is 

volgens hem ontstaan als een ‘netwerk waar mensen van nature dingen met elkaar delen’ 

(Jaap- ASCII). Manuel Castells legt de oorsprong van het internet in zijn boek The Internet 

Galaxy (2000): bij het militaire Advanced Research Projects Agency (ARPA)113 (Castells 

                                                 
113 Dit ARPAnetwerk werd in 1958 gebouwd door het Amerikaanse Ministerie van Defensie om technologische 
superioriteit over de Sovjet Unie te bereiken. Het netwerk was door de gedecentraliseerde aard ervan 

Afbeelding 6: Nicholas geeft een cursus Linux in 
het ASCII-café aan de Kinkerstraat 
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2000:10). Volgens ASCII-medewerker Jaap is het internet echter ontstaan met het Bulletin 

Board systeem, een netwerk van computers waar mensen met een modem op konden inbellen, 

hier berichten op konden achterlaten of software op konden uitwisselen en waar sommige 

ASCII-medewerkers hun eerste internet ervaring mee op hebben gedaan.114 Volgens Jaap ligt 

in dit systeem de natuurlijke oorsprong van het internet omdat op dit systeem, ‘mensen gratis 

en ongehinderd informatie konden toevoegen en afhalen wanneer ze maar wilden’ (Jaap -

ASCII). Ook volgens A. is het internet anarchistisch van nature, maar sinds het ontstaan 

echter ‘more and more controlled in time’ (A-ASCII) geraakt.115 Het besturingssysteem Linux 

bevat volgens ASCII-leden nog de essentie die niet onder controle is gekomen en waarin nog 

op natuurlijke wijze aan menselijke behoeften wordt voldaan: het is ‘een logisch gevolg van 

het internet dat bestaat op basis van het uitwisselen van kennis’ (Jaap-ASCII) en volgens C. is 

Linux een systeem waar mensen ‘still have the right to have access to making or producing’. 

Volgens een website gemaakt door een bevriende groep van ASCII drukt Open Source 

Software als Linux de ‘essentie’ van de digitale technologieën uit: ‘Open Source Software, 

freeware (...) are the ideas and practical ways expressing the very essence of the digital 

technologies’ (http://www.mi2.hr/eng/net.culture.asp).  

Open Source Software is, volgens ASCII-medewerkers, naast een besturingssysteem 

ook een cultureel systeem: Het is een systeem dat een specifieke manier van omgang tussen 

mensen mogelijk maakt. De cultuur die door Open Source Software mogelijk is, wordt soms 

de ‘Net.Culture’ genoemd: een cultuur van mensen die op eenzelfde manier is georganiseerd 

als de Open Source techniek: ‘Net.culture copies the structure of the Internet. Net.culture is 

decentralised, interactive, non- hierarchical, tolerant, transnational, cosmopolitan and 

transcultural’ (http://www.mi2.hr/eng/net.culture.asp). Ook volgens ASCII-leden is het delen 

van een code in een systeem als Linux, het delen van eenzelfde cultuur, zo vertelt C: ‘By 

cooperatively creating an Operating system, people are creating a kind of culture to which we 

                                                                                                                                                         
onkwetsbaar voor nucleaire aanvallen. Uit dit netwerk van computers ontstond later ARPA Internet dat in 1990 
in het publieke domein werd gebracht. Providers maakten toen in samenwerking met telefoonmaatschappijen 
gebruik van het originele ontwerp van ARPANET en van de communicatieprotocollen die hiervoor ontwikkeld 
waren waardoor het kon groeien door simpel meer en meer computers met het netwerk te verbinden (Castells 
2002: 12), 
114 Zo vertelt ASCII-vrijwilliger C., die jaren later met dit systeem in de undergroundscène van Londen kennis 
maakte, over de diversiteit aan omstreden onderwerpen die via het BBS-systeem werden besproken: ‘there were 
people from specifically politically oriented groups, gay and lesbian groups, also Sado Masochist people, and 
also people who were simple geeks, and people who were cultural workers/artists, and than the usual pranksters, 
that is someone who is just constantly playing around, making jokes, who are just there because they enjoy the 
environment’ (C.-ASCII). 
115 Ook Manuel Castells noemt dit systeem als een van de voorlopers van het internet, maar doet dit bij wijze van 
aanvulling op zijn beschrijving van het ARPANET: pas verderop in het hoofdstuk vult hij deze beschrijving aan 
met invloeden uit de ‘grassroots tradition of computer networking’, het Bulletin Board systeem (2000:12). 
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all contribute, to its shaping and its meaning’(C-ASCII). En zo zegt Nicholas: ‘it [Open 

Source Software] is about sharing the source code. Of sharing the way we are doing things’ 

(Nicholas-ASCII).  

 

2.10. Linux als Tegencultureel systeem in ASCII  

 ‘Your Keyboard is Your weapon’, zo staat op een groot geel zeil dat een van de muren van 

het ASCII-internetcafé decoreert. En als ik aan ASCII-leden vraag naar plannen voor de 

toekomst is het standaard vrolijke antwoord: ‘We want World Domination’, waarmee ze  

Linus Torvaldus citeren uit zijn vele speeches. 

Hoewel deze uitspraak ook begrepen moet 

worden als een ironische echo van de oproep 

tot revolutie door tegenculturele groepen in de 

jaren tachtig, drukt ze ook de strijd uit tussen 

Open Source Software en  commerciële 

software. Door middel van Open Source 

Software als Linux, de belichaming van de 

anarchistische utopie die de ASCII-medewerkers nastreven, wordt geprobeerd om met 

commerciële software, beschouwd als de belichaming van de kapitalistische cultuur in de 

mainstream, te ‘concurreren’.  

De strijd tegen de commercie in de mainstream wordt voornamelijk geleverd door 

continu op de gebreken van commerciële software te wijzen. Producten van het Amerikaanse 

bedrijf Microsoft staan hiervoor symbool. Zo wordt op een website waarnaar vanaf de ASCII-

site 116 wordt ‘gelinkt’, uitgelegd dat Microsoft systemen niet stabiel zijn, niet veilig zijn voor 

virussen of hackers of crackers en dat de programma’s erg veel werkgeheugen innemen. Net 

als de hackers die in de jaren zeventig de bureaucratische cultuur van IBM verantwoordelijk 

stelden voor de logge 'Hulking Giant' computers die het bedrijf produceerde117 (Levy 

1984:42) wordt ook nu de instabiele technologie van Microsoft verklaard door de cultuur van 

het bedrijf. In deze cultuur is men volgens hem bij de ontwikkeling van software enkel gericht 

op het verdienen van geld en niet op gebruikersgemak. Deze klant-onvriendelijkheid blijkt 
                                                 
116 www.kmfms.com/whatsbad.html 
117 Zo beschrijft Levy dat alleen met de machines gecommuniceerd kon worden via gespecialiseerde werknemers 
van IBM, die Levy 'priesters' noemt:  ‘They were batch-processed people, and it showed not only in their 
preference of machines, but in their idea about the way a computation center, and a world, should be run. Those 
people could never understand the obvious superiority of a decentralized system, with no one giving orders: a 
system where people could follow  their interests, and if along the way they discovered a flaw in the system, they 
could embark on ambitious surgery. No need to get a requisition form. Just a need to get something done’ 
(1984:42). 

Afbeelding 7: decoratie in ASCII 
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volgens de site uit het feit dat nieuwe ‘upgrades’ van het Microsoft besturingssysteem geen 

werkelijke verbeteringen ten opzichte van de voorgaande versie bevatten en alleen maar meer 

werkgeheugen en harde schijf ruimte innemen en dat gebruikers alleen hulp van de helpdesk 

krijgen als ze de nieuwste versie van een programma hebben gekocht. Ook wordt als klant-

onvriendelijk gedrag genoemd dat gebruikers gedwongen zouden worden, door nieuwere 

versies van software niet ‘compatible’ te maken met oudere, nieuwe versies aan te schaffen 

waardoor ze gevangen raken in een circuit van ‘perpetual upgrades’ en ten slotte dat 

Microsoft oneerlijke marketingstrategieën toepast door bijvoorbeeld zijn browser Internet 

Explorer in het besturingssysteem te integreren, zodat andere browsers geen eerlijke kans 

meer hebben. Op al deze manieren wordt aan de klanten een goede keuze tussen verschillende 

producten ontzegd, aldus de website (www.kmfms.com/whatsbad.html).  

De ideeën die op deze website tentoon worden gespreid worden volledig ondersteund  

door de ASCII-betrokkenen. Volgens A. gebruikt 

Microsoft een ‘cut-throat business tactic that has nothing 

to do with empowering people, with giving them access 

to resources’ en voegt daaraan toe: ‘it has nothing to do 

with giving people computers to make them able to use it 

as a tool to benefit society in a way.’ De slechte techniek 

van Microsoft wordt vervolgens gebruikt als bewijs voor 

het feit dat de cultuur die hieraan ten grondslag ligt ‘niet  

werkt’. In het café wordt continu tegen Microsoft 

‘gewaarschuwd’ door middel van posters. Ook wordt 

expliciet op de deur van het café vermeld dat het in ASCII 

niet mogelijk is om met Hotmail, een Microsoftproduct, 

mail te ‘checken’.  De cultuur van Microsoft wordt door ASCII-leden gecontrasteerd met die 

van Linux, waarin iedereen bereid is elkaar voor niks te helpen. Zo vertelt Talilief:  

The nice thing with Linux is that there is help available. There is this 

community that want to help people, and you get that help for free, and with 

Windows you don’t. And there is also help about how to get help, what news-

groups you can use, for starters and so..so, there is help out there (T-ASCII).  

Deze anarchistische, Open Source cultuur, zo is de retoriek, zorgt voor een technisch product 

dat weinig tot niks kost, nauwelijks harde schijf ruimte in beslag neemt, zeer goed draait op 

oude hardware en goed te beveiligen is: De kracht van de techniek wordt zo als het ware 

gebruikt om de politieke visie achter Open Source te ondersteunen.  

 
Afbeelding 8: ‘No Hotmail’ tussen de 

posters in ASCII 
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2.11. De Open Source Gemeenschap 

Regelmatig spreken medewerkers van het café over de ‘Open Source gemeenschap’ of de 

‘Open Source wereld’ waar ze aan deel nemen. Nicholas beschrijft de Open Source wereld als 

‘huge and massive, growing and shrinking and changing the whole time’ en vult aan: ‘In 

some sense there is no way to get a definite feeling of what it is and what it is not.’ Hoewel de 

Open Source wereld moeilijk in kaart brengen is, is het gevoel tot deze wereld te behoren 

voor veel medewerkers reëel.  

Volgens C. kan men bij de Open Source gemeenschap horen enkel al door gebruik te 

maken van het programma en niet persé door er aan mee te programmeren:  

Because Linux is Open Source/ free software, it is not simply a success by 

having produced quality software, it is also a succes in terms of how it is 

organised. And that organisation allows someone who is just using and 

installing Linux for a certain amount of time to be part of the process of 

contribution (C.-ASCII). 

Met het woord ‘contribution’ geeft C. het criterium aan op basis waarvan mensen wel of niet 

tot de Open Source gemeenschap worden gerekend. Zo wordt er door diverse ASCII-leden op 

gewezen dat Linux door veel verschillende groepen in de samenleving wordt gebruikt, maar 

niet al deze groepen maken deel uit van de Open Source gemeenschap. C. noemt het 

voorbeeld van diverse fascistische groeperingen en E. geeft aan dat de Duitse overheid 

gebruik maakt van Linux. Daarnaast zijn er talloze andere instanties en individuen die gebruik 

maken van Open Source Software: ‘It is not just the left wing using Linux’ (C.-ASCII). Deze 

groepen maken echter geen deel uit van de Open Source gemeenschap omdat het afhangt van 

de manier waarop ‘de code wordt gedeeld’118 of men ook ‘eenzelfde manier van doen’ deelt. 

Gebruikers dragen pas werkelijk bij aan de Open Source gemeenschap door op de hoogte zijn 

van en zich verbonden te voelen met de politieke en ideologische ideeën achter het systeem. 

C. vertelt over de fascisten die Open Source Software gebruiken: ‘Rather than feeling 

connected with the ideological notion of free software I think it is simply an issue of security. 

They will use it because of certain ‘denial of service attacks’119 have been done, they wanted 

to move to a more secure Operating System’ (C.-ASCII).  Voor de Duitse overheid zijn 

                                                 
118 zie eerder geciteerde uitspraak van Nicholas 
119 dit is een aanval op een systeem van een service provider dat ervoor zorgt dat bepaalde services, zoals email, 
of www, niet geleverd kunnen worden. Een veel voorkomende methode is het zenden van meer data naar een 
server dan deze server aankan. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door middel van het verspreiden van grote e-mails  
of zelfverspreidende virussen, waardoor de buffercapaciteit wordt overschreden en het systeem ‘crasht’.  
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bovendien de financiële voordelen van het systeem belangrijk. Volgens C. behoren deze 

groepen niet tot de Open Source cultuur: ‘I don’t think that it will make fascists better people 

when they use free software (..) they just take more than contribute’ (C.-ASCII).  

Wel tot de Open Source gemeenschap behoren naast ASCII vijftien andere 

vergelijkbare initiatieven die over heel Europa verspreid zijn. Hoewel niet al deze plekken 

publieke internetcafés zijn, gebeurt hier toch ‘min of meer hetzelfde (..) als in ASCII’ (Jaap-

ASCII). Zo wordt de lijst van aspecten die deze initiatieven gemeen hebben met ASCII 

opgesomd op de website ‘squat.net’:  

they offer free internet use to the public, supporting the idea of everyone 

having access to the internet (access for all); the networks installed allow 

anonymous internet use; they are a point of access to people who use the 

internet as a means of  communication and political action; these open public 

spaces are used as platforms to exchange computer knowhow, to coordinate 

and organize political action and as meeting points for squatters, most groups 

use donated/ trashed computer hardware, pushing  open software initiatives 

and creatively recycling computers. Most use open software (linux) 

(http://squat.net/connect). 

 

2.12. Wederkerige systemen: een vergelijking met Marcel Mauss’ The Gift 

De antropoloog Marcel Mauss beschrijft in zijn boek 'The Gift' (1990) diverse wederkerige 

relaties tussen groepen mensen in Melanesië en Polynesië. Zo beschrijft hij ook een sociaal 

netwerk van Maori die met elkaar verbonden zijn door een constante uitwisseling van 

geschenken. De ontvanger van een geschenk heeft de verplichting om aan de schenker op een 

later tijdstip een gelijkwaardig voorwerp terug te geven. De Maori geloven dat het object 

bezield is met wat zij de ‘hau’ noemen. Deze hau heeft de kracht om iemand met ziekte of 

dood te straffen als hij weigert om er een equivalent voor in de plaats terug te geven. Volgens 

een Maori-informant, geciteerd in ‘The Gift’ is dit ‘the nature of the hau, the hau of personal 

property’ (Mauss 1990: 11). In de periode tussen ontvangen en teruggeven heeft de schenker 

invloed op de ontvanger via deze hau. Slechts als een equivalent geschenk is teruggegeven is 

de oorspronkelijke ontvanger vrij. Deze hau voorkomt dus dat een geschenk persoonlijk bezit 

kan worden en zorgt ervoor dat het in plaats daarvan blijft circuleren. In dit systeem is men 

zowel verplicht te ontvangen als te schenken. Het weigeren van een geschenk staat gelijk aan 

het verklaren van de oorlog. Op deze manier wordt er een netwerk van (vriendschappelijke) 

relaties in stand gehouden en gegarandeerd voor de toekomst door middel van voorwerpen die 
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nooit persoonlijk bezit kunnen zijn. Door het accepteren van een geschenk en door het 

aanbieden ervan wordt er ‘alliance and commonality’ (1990:13) bevestigd tussen 

verschillende partijen.  

De Canadese Antropologe Gabriella Coleman vergelijkt in haar Phd-onderzoek naar 

de Open Source beweging in San Francisco, de kracht van Linux met deze hau.120 Een 

vergelijking tussen de wederkerige relaties in Melanesië en Polynesië en een software 

systeem als Linux lijkt inderdaad relevant: zowel Open Source Software als de objecten bij de 

Maori zijn per definitie collectief bezit en zorgen ervoor dat er een langdurig netwerk van 

sociale relaties in stand gehouden wordt waarin gemeenschappelijkheid wordt bevestigd. Een 

vergelijking tussen deze twee systemen van uitwisseling zou van nut kunnen zijn bij het 

begrijpen van de mechanismen die de Open Source gemeenschap in stand houden. 

Volgens Coleman bestaat de hau die Linux als systeem draaiende houdt uit de sociale 

erkenning die programmeurs krijgen door hun steentje bij te dragen. Zo krijgen de meeste 

Open Source programmeurs sociale erkenning voor hun werk doordat aanpassingen aan de 

software in de code van het programma worden vastgelegd. Zo staat er bijvoorbeeld in de 

Linux Installation and Getting Started Guide, versie 3.2.: 'You must cause the modified files 

to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of the change.' Het 

gevolg is dat de creatieve arbeid van de programmeur niet uitgewist kan worden als het 

programma circuleert. Naast deze aanduidingen in de broncode, zijn de verschillende auteurs 

vaak ook te herkennen aan de persoonlijke en vaak humoristische boodschappen die tijdens 

het draaien van het programma op het scherm verschijnen. Het programma zelf communiceert 

op deze manier de vaardigheid en spitsvondigheid van de programmeur. Volgens de reeds 

geciteerde Pjotr Prins, voelen programmeurs naast deze sociale erkenning ook een 

verplichting aan het systeem bij te dragen:  

I think programmers do have a strong feeling of indebtedness: a feeling that 

they have to redeem all the work others have done. An own contribution is a 

pay-off of that debt (http://www.nluug.nl/events/vj99/).   

Coleman en Prins beschrijven hiermee de motivaties voor deelname van Open Source 

programmeurs in het algemeen en richten zich hierbij niet specifiek op de Open Source 

gemeenschap waar ASCII zich mee verbonden voelt, waarin vooral de politieke betekenis van 

Open Source Software centraal staat. Hoewel de motivaties die Coleman en Prins hier 

beschrijven: de sociale erkenning, het competitieve karakter van programmeren en het gevoel 

                                                 
120 Dit idee heeft zij al eerder uitgewerkt in haar eindscriptie, online te lezen op:  
http://www.healthhacker.com/biella/masterslongversion.html (september 2003). 



 62

verplicht te zijn bij te dragen, ook voor sommige ASCII-medewerkers een rol speelt in hun 

keuze om zich met het systeem in te laten, bestaat de hau van Open Source in ASCII uit nog 

meer elementen.  

 

2.12.1. De hau van Open Source Software in ASCII 

In de Linux reader die in het café uitgedeeld wordt aan mensen die een Linux cursus volgen, 

wordt gesproken over de ziel van de computer: ‘If the hardware is the heart of the computer, 

the software is its soul’, zo staat er. Verderop valt te lezen: ‘In a very real sense the software 

provides the character of the computer’. Met de beschrijving van Open Source Software als de 

ziel en het karakter van de computer, beschrijven de ASCII-medewerkers in feite de hau van 

Open Source: datgene dat de ultieme motivatie vormt om langdurig betrokken te blijven in het 

systeem van kennis- en code-uitwisseling. De ziel van Open Source in ASCII ontstaat door de 

overtuigingen dat dit systeem in technisch opzicht beter is dan commerciële software en dat 

Open Source Software de oorspronkelijke techniek van het internet is die een oorspronkelijke, 

betere cultuur waarborgt. Door verschillende medewerkers in ASCII worden beide soorten 

argumenten in hun motivaties voor het gebruik van Open Source Software met elkaar 

verweven: ‘There are two reasons why I use Open Source: one is that it is better, and the other 

one that it is better’, zo zegt Alexa Kollontai. De twee componenten waaruit deze zin bestaat 

verwijzen, in willekeurige volgorde, naar de technische superioriteit  van het systeem en naar 

de superioriteit in utopische zin. Samen vormen ze voor de hau van Linux: de 

aantrekkingskracht waardoor mensen in ASCII zich sterk met dit systeem verbonden voelen 

en dat aan gebruikers van Open Source Software in ASCII en bij de Genderchangers de 

ultieme motivatie levert om continu bij te dragen aan het softwaresysteem en zo onderdeel te 

zijn van een langdurige Open Source gemeenschap, dat Neil Stephenson beschrijft als  een 

‘self-organising Net-subculture’ (Stephenson 1999:93).  

 

2.12.2.De religie van Open Source 

De hau van Open Source Software lijkt, behalve gevormd door de overtuiging dat dit het 

beste systeem is, ook bevestigd te worden door de haast bovennatuurlijke ervaring die 

sommige hackers met dit systeem hebben. Zo zagen we dat sommige hackers Linux ervaren 

alsof dit systeem een inherente kracht bezit die, net als die van de hau bij de Maori, haast 

bovennatuurlijk en ongrijpbaar is. Zo beschreef ik het ontzag van Nicholas ten opzichte van 

de transformerende eigenschappen van Linux; citeerde de toespraak van Pjotr Prins waarin hij 

vertelt door Linux 'meegenomen' te worden naar een andere, snellere, werkelijkheid en van 
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Neil Stephenson die de installatie van Linux beschrijft als het meegenomen worden in een 

andere wereld, een ervaring die vergelijkbaar is met die van sommige ASCII-leden tijdens de 

installatie van het systeem. Dergelijke uitspraken lijken aan het Open Source systeem Linux 

transcendente eigenschappen te verlenen en zouden daarom, volgens de definitie van de 

antropoloog Clifford Geertz van religie, als religieus gedefinieerd kunnen worden. Geertz 

definieert religie als:  

a system of symbols121 which acts to establish powerful, pervasive, and long-

lasting moods and motivations in men by formulating conceptions of a general 

order of existence and clothing these conceptions with such an aura of 

factuality that the moods and motivations seem uniquely realistic’ (Geertz 

1993: 90).  

Met een ‘general order of existence’ bedoelt Geertz het bestaan van ‘transcendent truths’ 

(1993:98). Zo ook lijkt Linux in ASCII onderdeel uit te maken van een systeem van symbolen 

die het bestaan van een transcendente wereld lijken te bevestigen.  

Het betitelen van de ervaring die sommige Linux-hackers hebben met dit software 

systeem als religieus, lijkt misschien in de context van de rationele en technologische 

omgeving als die van ASCII, wat vergezocht. Toch is deze suggestie in het licht van divers 

onderzoek niet geheel onwaarschijnlijk. De antropoloog Alfred Gell legt in zijn artikel 

Technology and Magic (1988) een relatie tussen technologie122 en pogingen van mensen om 

een transcendente, ideale wereld te bereiken. Gell maakt hierbij gebruik van de term ‘magie’: 

Het magisch gebruik dat Gell in diverse niet-westerse samenleving constateert bestaat er uit 

dat technologische processen vergezeld gaan van symbolisch ‘commentaar’ waarmee aan de 

technologie een ideale standaard wordt meegegeven: ‘magic sets an ideal standard, not to be 

approached in reality, towards which practical technical action can nonetheless be oriented’ 

(1988:8). Volgens de hoogleraar geschiedenis David Noble is de omgang met technologie ook 

in westerse samenlevingen vanaf de vroege Middeleeuwen, beginnend met Benedictijnse 

monniken, altijd gekoppeld geweest aan religieuze overtuigingen en spirituele 

heilsverwachtigen, zo schrijft hij in The Religion of Technology (1999): ‘Over time, 

                                                 
121 Met ‘symbool’ bedoelt Geertz ‘any object, act, event, quality, or relation which serves as a vehicle for a 
conception- the conception is the symbol’s ‘meaning’’(Geertz 1993:91). 
122 dat hij definieert als: ‘those forms of social relationships which make it socially necessary to produce, 
distribute and consume goods and services using ‘technical processes’. Een technisch proces kenmerkt zich 
volgens hem vervolgens door een bepaalde mate van circulering in het bewerkstelligen van een bepaald doel: 
‘techniques form a bridge between a set of ‘given’ elements and a goal-state which is to be realized making use 
of these givens. The given elements are rearranged in an intelligent way so that their causal properties are 
exploited to bring about a result which is improbably except in the light of this particular invention.’ (Gell 
1988:6)   
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technology came to be identified more closely with both lost perfection, and the possibility of 

renewed perfection...’ (Noble 1999:12). Noble laat zien hoe in de ontwikkeling van de 

technologie tot in het moderne tijdperk mensen zich blijvend laten inspireren, ondanks hun 

dagelijkse bezigheid met schijnbaar rationele bezigheden gericht op nut, efficiëntie, macht en 

winst, 'by distant dreams, spirititual yearnings, and supernatural redemption' (1999:3).123 

Noble beschrijft de spirituele motivaties die hij observeert in technologische ontwikkeling als 

‘de religie van technologie’ en voegt hier aan toe: ‘this is not meant in a merely metaphorical 

sense, to suggest that technology is similar to religion (...) rather, it is meant literally and 

historically, to indicate that modern technology and religion have evolved together and that, 

as a result, the technological enterprise has been and remains suffused with religious belief’ 

(1999:5).  

Noble beschrijft dus als specifiek religieus aspect aan de ontwikkeling van technologie 

dat deze geïnspireerd is door ‘an enduring, other-worldly quest for transcendence and 

salvation’ (1999:3 [italics door mij]). Ook dit aspect van verlossing lijkt in ASCII van 

toepassing te zijn op de ervaring van de hackers met Linux. Zo neemt Linux de hackers mee 

in een andere wereld, die niet alleen in pragmatisch opzicht beter en sneller is, maar die ook 

moreel rechtvaardiger is dan de ‘mainstreamsamenleving’. De ‘verlossing’ die inherent is aan 

Linux bestaat uit het feit dat een ‘natuurlijke’ orde die in de huidige samenleving verloren is 

geraakt, door middel van dit systeem weer hersteld wordt.   

 

Deelconclusie 

In dit hoofdstuk beschreef ik de ASCII-medewerkers als (ex)-krakers, politieke activisten en 

hackers. De combinatie van politiek verzet en de liefde voor technologie zorgt ervoor dat de 

groep soms ook wordt aangeduid als 'hacktivists'. In dit hoofdstuk liet ik vooral het 

hacktivisme van ASCII zien aan de hand van hun gebruik van Open Source Software. In de 

wijze waarop Open Source Software in het café gebruikt wordt en door te letten op de retoriek 

waarmee dit systeem in dit café omgeven is, kunnen drie verschillende manieren ontdekt 

worden waarop Open Source Software in ASCII transparant is. Deze drie manieren hebben 

betrekking op de pragmatische, de tegenculturele en de utopische betekenis die door de 

ASCII-leden aan het systeem toegekend worden en die samen in onderlinge verwevenheid het 

unieke karakter van Open Source Software in ASCII vormen.  
                                                 
123 Noble wil duidelijk maken dat secularistische ideologie het veronderstelde fundamentele conflict tussen 
wetenschap en religie sterk heeft overdreven en dat religie en wetenschap altijd hand in hand gingen. Het doel 
dat Noble zich met zijn analyse stelt is om te pleiten voor een verschuiving van aandacht in technologische 
ontwikkeling, van ‘other-worldly dreams’ naar meer aardse en menselijke doelen (1997:6).  
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De eerste betekenis die aan de transparantie van Open Source Software door ASCII-

leden wordt gegeven is een pragmatische betekenis en bestaat uit het feit dat de werking van 

het systeem geheel doorgrond kan worden. In deze zin sluit de beleving van ASCII-

medewerkers van dit systeem aan bij de omgang van hackers in de jaren tachtig met 

computers, zoals in mijn inleiding beschreven aan de hand van het citaat van Sherry Turkle. 

Open Source Software biedt aan programmeurs en gebruikers geen economische of andere 

barrières om de software naar eigen inzicht te gebruiken, te veranderen en te distribueren. Het 

open karakter van het systeem zorgt ervoor dat de ASCII-leden dagelijks met groot 

enthousiasme en op competitieve en speelse manier, kenmerkend voor hackers, zich bezig 

houden met de mogelijkheden van deze software.  

De tweede, meer metaforische betekenis van transparantie in ASCII, is tegencultureel: 

de groep maakt door middel van hun gebruik van Open Source Software helder hoe zij de 

cultuur van de mainstream bestempelt en wat de belangrijkste waarden zijn van de eigen 

(tegen) cultuur: De voorkeur voor Open Source Software is immers naast het enthousiasme 

voor een specifieke techniek ook een voorkeur voor een specifieke cultuur. De cultuur van 

Open Source gaat in tegen de mainstream waarin technologische productie geleid wordt door 

kapitalistische waarden en kennis wordt gemonopoliseerd door copyrights en patenten. Vanuit 

de anarchistische waarden van ASCII en de Genderchangers bestaat de kritiek op een 

dergelijke technologie uit het feit dat door deze monopolisering ten eerste machtsongelijkheid 

ontstaat tussen mensen die van nature niet bij de menselijke samenleving hoort.  

De derde betekenis van de transparantie van Open Source Software in ASCII bestaat 

uit het feit dat het de diepere overtuiging achter het politiek-activisme van de ASCII-leden 

laat zien:  door hun voorkeur voor Open Source Software wordt de utopie van de groep 

zichtbaar. Dit is ten eerste het utopische geloof dat inherent is aan het anarchisme: de 

overtuiging dat de mens van nature vrij is. De ASCII-leden zien deze oorspronkelijke vrijheid 

gerepresenteerd in de geschiedenis van de eerste hackers die ‘op onbaatzuchtige wijze’ en ‘op 

basis van wederzijdse verstandhouding’ kennis met elkaar deelden en zo het internet 

ontwikkelden. Open Source Software representeert in ASCII nog steeds dit oorspronkelijke 

verleden dat echter door de opkomst van de commercie is verdwenen. Door gebruik van 

Linux, als de belichaming van deze oorspronkelijke cultuur, kan deze echter weer in de 

toekomst worden nagestreefd.  

De drie betekenissen die de transparantie van Open Source Software in ASCII heeft, 

de pragmatische, de tegenculturele en de utopische, zorgen voor de ziel van Open Source 

Software in ASCII. Deze ziel lijkt tevens voor een aantal hackers een religieuze dimensie te 
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hebben omdat de ervaring met Linux het bestaan van een transcendente wereld lijkt te 

bevestigen, die tevens ervaren wordt als een verlossing van een imperfecte mainstream 

samenleving. Mocht deze analyse blijken te kloppen dan is de manier waarop men in het 

ASCII-café omgaat met technologie, ondanks het tegenculturele karakter van de groep, dus 

niet wezenlijk verschillend van de drijfveren die in de hele westerse samenleving sinds de 

Middeleeuwen ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van technologie.  
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Hoofdstuk 3: de Genderchangers: Technologie als vrouwelijk domein 
 

3.1. Inleiding 

 

A genderchanger can be different things. 

 

Technically speaking a gender changer is a small device, an adapter that 

changes the ‘sex’ of a computer cable, device or port. It has two sides with 

holes, or two sides with pins. The holes are female and the pins are male.  

Having a gender changer makes it irrelevant what gender the connection is: 

gender makes no difference.  

 

In a more figurative sense we see a genderchanger as a graduate of the Gender 

Changer Academy (Computer Hardware 4 Girls 2003: 3) 124    

 

 

Dit citaat is afkomstig uit de hardware-reader, samengesteld 

en geschreven door de vrouwen van de Gender Changer 

Academy. In de reader stellen de vrouwen de Academy voor 

als een ‘non-profit’-organisatie, opgericht door vrouwen, 

gerund door vrouwen en gericht op vrouwen.De Gender 

Changer Academy, of ook wel GCA, is opgericht door een 

aantal vrouwen die elkaar in het Internetcafé ASCII hebben ontmoet. De Genderchangers 

delen veel van de politieke ideeën met de andere ASCII-leden, hechten belang aan Do It 

Yourself en Direct Action en sommige Genderchangers doen bardiensten in ASCII. Toch is 

de Gender Changer Academy een aparte groep in ASCII. Dit komt doordat de vrouwen met 

hun gebruik van computertechnologie een politiek doel voor ogen hebben dat door de andere 

ASCII-leden wel ondersteund wordt, maar dat geen dominante plek inneemt in hun activisme. 

In de hardwarereader van de Academy wordt dit doel verwoord:’It’s primary goal is to 

improve women’s understanding and skills with regards to information and communication 

technology’ (Computer Hardware 4 Girls 2003: 3). De groep wil dit bereiken door middel van 

het verzorgen van cursussen voor vrouwen. De belangrijkste cursus van de GCA is de 
                                                 
124 Deze gids is te downloaden van het internet op http://genderchangers.org/lib/index.html 

 
Afbeelding 9: een gender changer 
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zogenaamde hardwarecursus, in welke vrouwen leren om naar de hardware van de computer 

te kijken als ware het een transparante machine: door middel van het demonteren van de 

computer leren de vrouwen de werking van de hardware kennen. De vrouwen lijken hiermee 

op eigen feministische wijze de traditie voort te zetten van de eerste hardwarehackers zoals 

die van de Homebrew Computer Club in de jaren zeventig aan de westkust van de Verenigde 

Staten125, die, net als de Genderchangers, streefden naar de transparantie van de hardware van 

de computer. In dit hoofdstuk wil ik laten zien wat precies de feministische betekenis is van 

de transparantie van computerhardware in de omgeving van de Genderchangers.  

 

3.2. Het ontstaan van de Gender Changer Academy  

De Gender Changer Academy werd in het jaar 2000 opgericht door drie vrouwen van wie 

Talilief uit Canada en Sara uit Zweden nog steeds binnen de groep actief zijn. Al snel werd S., 

die uit het Verenigd Koninkrijk naar Amsterdam bij ASCII terecht was gekomen, de vierde 

Genderchanger. In 2001 gaven ze een eerste hardwarecursus in een bevriend internetcafé in 

Utrecht 126 waarna de bekendheid van de groep groeide en er al snel tien vrouwen voor de 

Genderchangers actief waren. Zo werden ook Donna, Majabee, en Alexa Kollontai onderdeel 

van de groep: Donna was vanuit Zuid-Afrika naar Nederland verhuisd en Majabee is 

opgegroeid in Nederland en van Surinaamse afkomst. Wegens het feit dat zij in Amsterdam 

opgroeide in een periode dat er weinig Surinaamse leeftijdsgenoten in Nederland waren, heeft 

ze zich altijd ‘anders’ gevoeld dan de mensen om haar heen. In een internationale omgeving 

als die van de Genderchangers is iedereen ‘anders’ en voelt ze zich prima thuis. Alexa 

Kollontai is afkomstig uit Duitsland en werd actief bij de Genderchangers nadat zij de groep 

leerde kennen via hun website en naar Amsterdam kwam om een hardwarecursus te volgen.  

 De Genderchangers zijn vriendinnen van elkaar en voor veel Genderchangers was het 

sociale aspect van de groep een belangrijke motivatie om de GCA op te richten. S. had al 

tijdens haar opleiding aan de kunstacademie in Engeland met studiegenoten gedroomd over 

het gezamenlijk starten van een onderneming maar dit was er nooit van gekomen. Nu had ze 

de kans om toch in groepsverband iets moois op te zetten: ‘the Genderchangers just happened 

like that and we were really a tight bunch’ (S.-GCA). Ook Majabee beschouwt de 

Genderchangers als een vriendinnengroep en voor I. is het een oplossing voor haar 

eenzaamheid als vrouw in een technische ‘mannenwereld’:  

                                                 
125 zoals beschreven in hoofdstuk twee 
126 dit cafe heet PUSCII: Progressive Utrecht Subversive Code for Information Interchange, opgericht door een 
jongen uit ASCII 
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I never met a group of girls before that did anything with the computer in an 

organised way, so in some ways that made me feel very lonely, but I feel much 

better now (I.-Kroatië). 

 

3.3. De Gender Changer Academy als internationale groep 

De Gender Changer Academy is als internationale groep ontstaan en heeft zich op 

internationale wijze ontwikkeld. Slechts vier van de tien actieve Genderchangers wonen in 

Amsterdam. Talilief en Alexa Kollontai zijn naar hun land van herkomst teruggekeerd om 

zich van daaruit voor de groep in te zetten. Ook vrouwen uit Londen, Philadelphia en 

Vancouver hebben de GCA in Amsterdam leren kennen en zijn op afstand betrokken 

gebleven. Daarnaast zijn er in Londen, Philadelphia, Toronto en Vancouver zelfstandige 

Genderchangersgroepen opgericht door vrouwen die in Amsterdam met de Genderchangers in 

aanraking waren gekomen. De verschillende Genderchangersgroepen hebben onderling 

contact en hebben een gedeelde webpagina.127 

Hoewel de Genderchangers in het ASCII-café begonnen zijn, is dit café steeds minder 

vaak de uitvalsbasis van de groep. Omdat de deelnemers aan de Nederlandse Gender Changer 

Academy zo ver uit elkaar wonen, ligt de organisatorische basis van de Genderchangers voor 

het grootste gedeelte online. De Genderchangers hebben drie mailinglijsten: de algemene 

mailinglijst is een lijst waar vrouwen aan deelnemen die een hardwarecursus hebben gevolgd 

en die bij de groep betrokken willen blijven. Deze lijst is bedoeld voor algemene discussies of 

vragen over technologie en/of feminisme. Daarnaast is er een lijst voor de vrouwen die 

betrokken zijn bij de dagelijkse organisatie van de groep. Deze lijst is gesloten en is dus niet 

toegankelijk voor buitenstaanders. Tot slot is er een aparte lijst opgericht voor vrouwen die 

meehelpen om het jaarlijkse Eclectic Tech Carnival (of ook wel /etc-festival128), een festival 

waar vrouwen kunnen leren en experimenteren met technologie, te organiseren.129 Via deze 

lijsten en via Internet Relay Chat wordt er dagelijks druk gecommuniceerd. Ook is er een 

website waar alle Genderchangers regelmatig een bijdrage aan leveren.  

De Genderchangers hechten, net als ASCII, aan het anarchistische principe van 

individuele vrijheid, maar hechten wel meer belang dan de ASCII-leden, aan overleg en 
                                                 
127 zie: http://genderchangers.org 
128 De vrouwen geven met deze manier van schrijven uiting aan hun sympathie met het besturingssysteem Linux, 
zoals ze uitleggen op hun website: ‘/etc is a directory of the linux file system. In this directory called /etc (short 
for etcetera) are all the important configuration files for your computer and its networking (hostname, hosts, 
networks). We thought if we were part of the linux file system this directory seemed the best place for a carnival 
of ideas and then the name Eclectic Tech Carnival or /etc for short was born’ (http://genderchangers.org).  
129 op het /etc-festival, ‘an open space where women can experiment and learn about computer hardware and 
using free software products in publishing and communication’ (http://genderchangers.org) kom ik later terug.  
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consensus. Zo is in permanent overleg, via online-communicatie, op coöperatieve wijze een 

hardware reader ontstaan, een jaarlijks internationaal technologisch festival georganiseerd,130 

is een onafhankelijke Stichting opgericht, worden hardwarecursussen gepland en zijn vele 

subsidie-aanvragen geregeld. De taken van de Genderchangers bestaan in de praktijk onder 

meer uit het onderhouden van de website en de mailinglijsten, het aanvragen van subsidies, 

het plannen, werven en uitvoeren van de verschillende cursussen, het ontwerpen van logo’s 

voor de website, posters en T-shirts voor verschillende evenementen, het schrijven van de 

verschillende ‘readers’, het onderhouden van contacten met verschillende andere 

feministische groepen, het beantwoorden van de mails van nieuwe geïnteresseerden en ga zo 

maar door. De deelneemsters van de Genderchangers hebben verschillende vaardigheden en 

laten het aan persoonlijk initiatief over wie welke taak op zich neemt. In de praktijk ontwerpt 

S., vanwege haar opleiding als grafisch vormgever, de logo’s van de groep, geeft Alexa 

Kollontai vanwege haar grondige kennis van Linux de cursussen over dit besturingssysteem 

en geeft Donna vanwege haar grote hardwarekennis vaak de hardwarecursussen. Bij al deze 

cursussen zijn echter vaak ook de andere vrouwen betrokken, zo helpt Majabee, die veel 

didactische ervaring heeft, vaak mee met het lesgeven en ook Sara, S. en Talilief, wanneer zij 

in Amsterdam is, zijn hier vaak bij aanwezig. Talilief, Alexa Kollontai en Sara regelen veel 

van de officiële gedeeltes van de organisatie en de contacten met andere vrouwen-

organisaties, maar ook voor deze taak geldt dat ook de andere vrouwen hierbij zijn betrokken. 

Het is de opzet van de groep om de organisatie zo min mogelijk hiërarchisch en zo open 

mogelijk te houden en alle Genderchangers hebben in de praktijk de autoriteit om alle taken 

uit te voeren.  

Ondanks het feit dat alle Genderchangers een erg druk leven hebben door een vaste 

baan, studie, moederschap of activiteiten voor diverse andere actiegroeperingen, is het de 

vrouwen gelukt om in korte tijd uit te groeien tot een actieve, internationale organisatie. Naast 

het feit dat de Genderchangers zelf als internationale organisatie permanent groeit, is er ook 

een netwerk ontstaan met diverse andere organisaties, gebaseerd op de diverse thema’s die de 

vrouwen aan de orde stellen. Zo zijn de Genderchangers soms vertegenwoordigd bij 

academische debatten over ‘gender en technologie’131 of bij meer activistische ‘happenings’ 

                                                 
130 Inmiddels zijn er twee etc festivals geweest; 2002 in Kroatië en 2003 in Athene. De derde is gepland in 
Belgrado. Over dit festival verderop in het hoofdstuk meer. 
131 bijvoorbeeld op het symposium 'Gender and ICT, where are we at?', door Dutch Gender and Technology 
Association: http://www.indexsociety.nl/genderictsymposium 
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van het Oldboysnetwork132, de Haecksen133, Technika10134 of Mama135. Ook zijn de vrouwen 

soms betrokken bij activiteiten waarvan het hoofdthema niet noodzakelijk met technologie te 

maken heeft maar meer met feminisme, zoals op het Ladyfest.136  

 

3.4. Gender 

De Genderchangers formuleren in hun hardware-reader het doel van hun organisatie: ‘to make 

gender irrelevant in terms of access to knowledge about computers and technology’. Donna 

legt tijdens een hardwarecursus137  uit wat ‘gender’  voor haar betekent: ‘sekse is biologisch, 

gender is sociaal bepaald’. Datgene wat de Academy dus irrelevant wil maken ‘in terms of 

access to knowledge about computers and technology’ is de sociaal bepaalde manier waarop 

op iemands sekse gereageerd wordt. Een van de sociaal bepaalde reacties op vrouwelijkheid is 

volgens de Genderchangers dat toegang tot kennis over computers en technologie normaal 

gesproken in de samenleving aan vrouwen onthouden wordt en het werk dát vrouwen 

verrichten in de technologische sector, werk is met een lage status:  

Ik zie alleen maar mannen bezig met het produceren van computertechnologie. 

En vrouwen gebruiken de computer wel veel, maar er zijn maar weinig 

vrouwelijke programmeurs of systeembeheerders. Ik vraag me af waarom (...) 

De hele pietepeuterige eindproductie, dat gebeurt door vrouwen, met 

gevaarlijke stoffen enzo (Sara-GCA).  

De oorzaak van de ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen ligt volgens 

Alexa Kollontai bij de samenleving die op een deterministische wijze omgaat met de 

biologische eigenschappen van mensen:  

The first problem is with socialization: when you are a baby you are divided 

between men and women, but you could as well divide between blue eyes and 

                                                 
132 opgericht in 1997 in Berlijn en beschouwd als de eerste ‘Cyberfeministische Alliantie’, waarover later meer: 
www.obn.org 
133 een Duits netwerk van vrouwen, ontstaan uit de Chaos Computer Club, die willen laten zien dat vrouwen en 
techniek wel samengaan door op het internet een platform te creëren waar vrouwen met hun technische vragen 
terecht kunnen. De Haecksen noemen zichzelf echter geen ‘feministen’: www.haecksen.org. 
134 non-profit organisatie in Amsterdam die zich richt op techniek-onderwijs speciaal voor meisjes. De 
Genderchangers geven hun hardwarecursussen aan de Technika10 docenten: www.technika10amsterdam.nl  
135 een vergelijkbaar café als ASCII in Zagreb, een van de vrijwilligsters hier organiseert met de Genderchangers 
het /etc festival 
136 een non-profit cultureel/sociaal/politieke ‘event’ door vrouwen en voor vrouwen georganiseerd ‘to provide a 
forum in which women of all ages and backgrounds can celebrate, showcase, encourage and discuss the artistic, 
organizational and political talents of women in the context of feminism, gender and sexuality’: 
www.ladyfestamsterdam.org. In Amsterdam vond dit in augustus 2002 in kraakpand Vrankrijk plaats.  
137 Dit is de hardware workshop op de Peoples Global Action in Leiden: zie hoofdstuk 1. 
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green eyes, or yellow hair or black hair, or curly hair, but no, we divide 

between men and woman and that is a real problem (U.-GCA).  

Volgens Alexa Kollontai wordt men door het onderscheid op basis van geslacht in het eerste 

levensstadium aangeleerd om zich te gedragen als ‘man’ of ‘vrouw’. Het indelen in 

categorieën is echter volgens haar per definitie schadelijk omdat het de mogelijkheden van 

een persoon om zich geheel op eigen manier te ontwikkelen bij voorbaat al beperkt. Daarnaast 

is een onderverdeling op basis van seksuele eigenschappen puur willekeurig en is het net zo 

legitiem om mensen aan de hand van verschillende andere eigenschappen onder te verdelen.  

 

3.4.1. Gender en technologie: het Cyborg Manifesto 

Volgens Donna Haraway, wetenschapshistorica, biologe en professor in de 

ideeëngeschiedenis aan de Universiteit van Santa Cruz, hebben feministen met het woord 

‘gender’ de claim van Simone de Beauvoir: 'one is not born a woman' overgenomen:   

Gender is a concept developed to contest the naturalization of sexual 

difference in multiple arena’s of struggle. Feminist theory and practice around 

gender seek to explain and change historical systems of sexual difference, 

whereby ‘men’ and ‘women’ are socially constituted and positioned in 

relations of hierarchy and antagonism (Haraway 1991: 131). 

Zelf ontwikkelde ze in de jaren tachtig kritiek op de implicaties van ‘gender’, omdat dit 

begrip een tweedeling veronderstelt tussen de sociaal-geconstrueerdheid van ‘gender’ en een 

biologisch vaststaande categorie ‘sekse’. Deze tweedeling tussen ‘cultuur’ en ‘natuur’ komt 

volgens Haraway voort uit een typisch westerse binaire gedachtengang die de wereld 

structureert: ‘in terms of the appropriation by culture of the resources of nature (Haraway 

1991: 134). Haraway wilde ‘passieve’ categorieën als ‘sekse’ en ‘natuur’ historiseren en 

cultureel-relativeren zodat nieuwe mogelijkheden zouden ontstaan om betekenis te geven aan 

de wereld, niet noodzakelijk vanuit binaire opposities, zoals die tussen man en vrouw, mens 

en dier, lichaam en ziel en mens en machine. Haraway gebruikte hiervoor het beeld van de 

‘cyborg’. Het idee van de cyborg, een wezen dat half menselijk, half machinaal was, bestond 

al enige tijd in science-fiction verhalen, maar kon ook steeds meer toegepast worden op de 

steeds intiemere relatie die tussen mens en machine ontstond als gevolg van ontwikkelingen 

in de geneeskunde en in de technologie.138 Het grote voordeel van deze versmelting van mens 

en machine en dus van het ontstaan van cyborgs is, zo redeneerde Haraway, dat de tevoren 

                                                 
138 pace-makers in het lichaam, prothesen e.d., maar ook mensen die voor hun bestaan afhankelijk worden van de 
computer, van de mobiele telefoon etc., zijn, in deze verbeelding, cyborgs 
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gescheiden concepten natuur (lichaam) en cultuur (machine) in dit cybernetisch wezen 

verenigd worden. In haar ‘Cyborg Manifest’ (1983) verwerkte zij deze cyborg als de 

belichaming van een nieuwe perceptie op de wereld: ‘nature en culture are reworked (...) it is 

a creature simultanuous animal and machine, who populates the world ambiguously natural 

and crafted’ (1991: 149). Omdat de cyborg een wezen is, zo schrijft Haraway in haar 

manifest, dat zo fundamenteel verschillend is van wat de (westerse) wereld tot dan toe gekend 

heeft, kan er geen betekenis aan de cyborg gegeven kan worden in de binaire termen van deze 

wereld, maar alleen in de tegenstrijdige termen van zichzelf. Opposities tussen mannen en 

vrouwen verdwijnen hierdoor waardoor de cyborg een utopische methode wordt om een 

genderloze wereld te verbeelden: ‘It is also an effort to contribute to socialist-feminist culture 

and theory in a postmodernist, non-naturalist mode and in the utopian tradition of imagining a 

world without gender139 (1991: 150).  Het uiterst theoretische wezen van de cyborg maakt het 

volgens Haraway mogelijk om een alternatief te verbeelden voor datgene dat tot dan toe 

bekend was als ‘de gemeenschappelijke vrouwelijke ervaring’:  

The cyborg is a matter of fiction and lived experience that changes what counts 

as women’s experience in the late twentieth century (… ) The international 

women’s movement have constructed ‘women’s experience’, as well as 

uncovered or discovered this crucial collective object. This experience is a 

fiction and fact of the most crucial, political kind. Liberation rests on the 

construction of the consciousness, the imaginative apprehension, of oppression, 

and so of possibility (1991: 149). 

 

3.5. Cyberfeminisme 

Het idee dat men af moest van een ‘gemeenschappelijk vrouwelijke essentie’ sloeg in de jaren 

tachtig onder feministen nog weinig aan, zo schrijft Haraway:  

that distinction [het sekse/gender onderscheid] was too useful in combating the 

pervasive biological determinisms constantly deployed against feminists in 

urgent ‘sex differences’ political struggles in schools, publishing houses, 

clinics, and so on’ (1991: 134). 
                                                 
139 De gedachtegang hierachter is dat de cyborg geen oerverhaal heeft in de westerse geschiedenis: een oer-
verhaal in the ‘westerse’ humanistische betekenis, hangt af van de mythe van oorsrponkelijke heelheid. Haraway 
citeert Hilar Klein, die beargumenteert dat in het Marxisme en de psychoanalyse van Freud, in de manier waarop 
ze over arbeidsverhoudingen en genderverhoudingen denken, uitgaan van het verhaal van oorspronkelijke 
heelheid van waaruit verschillen zijn ontstaan die geëscaleerd zijn in dominantie over vrouwen en natuur. De 
cyborg slaat deze stap van oorspronkelijke heelheid over en identificeert zich niet met de natuur in deze westerse 
betekenis van het woord: ‘the cyborg would not recognize the Garden of Eden; it is not made of mud and cannot 
dream of returning to dust’ (Haraway 1991: 151). 
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Echter bij latere generaties feministen werd het manifest van Haraway zeer populair. Volgens 

Sadie Plant is er zelfs een nieuwe stroming binnen het feminisme door ontstaan:  

while the shiny screens of late twentieth century continued to present 

themselves as clean-living products of the straight white lines of a peculiarly 

man-made world, Haraway’s text excited a wave of subversive female 

enthusiasm for the new networks and machines. In the early 1990’s a 

cyberfeminist manifesto appeared ... (Plant 1997:59) 

Plant beschrijft hier de opkomst van het Cyberfeminisme, een stroming waarin veel feministen 

geïnspireerd zijn door het Cyborg Manifesto van Haraway.140 In 1997 werd in Berlijn de 

eerste internationale Cyberfeministen-alliantie opgericht: het Old Boys Network. Op de 

website van de Genderchangers wordt deze groep gepresenteerd als ‘The multiparous 

umbrella of Cyberfeminism’.141 De oprichtster van deze groep is Cornelia Sollfrank, tevens de 

bekendste Cyberfeministe op het moment. The Old Boys Network heeft als doel ‘To give a 

contextualized presence to different artistic, theoretical and political formulations/expressions 

under the umbrella of Cyberfeminism.’  

 

3.5.1. De Cyberfeministen en Genderchangers 

Omdat de Genderchangers, net als de Cyberfeministen, technologie en feminisme 

combineren, worden zij regelmatig op diverse bijeenkomsten van Cyberfeministen 

uitgenodigd. Soms wordt er echter op deze bijeenkomsten door de Genderchangers een hevig 

contrast ervaren tussen zichzelf en de andere aanwezige vrouwen. Zo vertelt Donna over een 

bijeenkomst in 2001 in Oldenburg: ‘Dit was een festival van kunstenaars. Wij zijn geen 

kunstenaars, wij zijn activisten; we doen dingen, we geven workshops in hardware. We 

werden in Oldenburg ook bekeken als crusties.’142 Donna voelde zich in contrast met de 

Cyberfeministen op dit festival als politiek-activiste afsteken. Ook in de ogen van Alexa 

                                                 
140 Op visite bij een ‘cyberfeministe’ in Parijs trof ik dit boek inderdaad aan. 
141 Op www.obn.org staat uitgelegd: Normally, the term ‚Old Boys Network‘ is used as an idiom, a metaphor to 
describe an informal interrelation of men [here to be understood as synonyme for human beings of male sex]. In 
this case, the Old Boys of one Network all went to the same elite school/college/university, The concern of an 
Old Boys Network is to support and obtain support for individual careers. Older boys in a powerful position help 
younger ones and stabilize their own position that way. They exchange information, and every single Old Boy 
profits from the success of another Old Boy, It should be noted that dictionaries, particularly those which went 
into print before 1997, might not contain some important new meanings regarding the term. Nowadays, Old 
Boys Network‘ may also be in use for: a cyberfeminist network, a brand for cyberfeminist activities, a dangerous 
cyberfeminist virus... [to be continued]. 
142 in dit verband bedoelt Donna met het woord crustie iemand die een beetje nonchalant met haar uiterlijk 
omgaat en niet haar best doet er kunstzinnig uit te zien. Als voorbeeld van het feit dat ze als crusties werden 
beschouwd vertelt ze dat hen door de organisatie werd verteld dat ze toch echt wel lakens over hun matrassen 
moesten doen.   
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Kollontai behoort het cyberfeminisme vaak tot de ‘hippe’ stromingen binnen het feminisme: 

het is teveel door de mainstream opgenomen waardoor het moeilijk strijdbaar kan zijn:  

What I know from other feminist technical groups, they often are more from 

the ‘burgerlijke’ kant. They have enough money. That is another group. They 

don’t have the problem of having no money, having a political opinion that is 

not connected with the right-racist democracy going on at the moment 

(U.-GCA). 

In contrast met de meeste Cyberfeministen, zien de Genderchangers zichzelf als een groep 

vrouwen die veel radicalere politieke doelen heeft. Ze contrastreren dan ook hun gebruik van 

computertechnologie sterk met die van de meeste Cyberfeministen. Zo vertelt Sara: ‘De 

Cyberfeministen zijn voornamelijk bezig met de constructie van identiteit op cyberspace.’ 

Wat ze hiermee bedoelt bleek op het Zeligfestival dat van negen tot vijftien december 2002 in 

Parijs, onder andere voor Cyberfeministen, georganiseerd was143 en waarvoor ook de 

Genderchangers waren uitgenodigd. De Cyberfeministen werden in de Franstalige 

informatiekrant van dit festival aangekondigd als ‘badgirls qui aiment les machines et jouent 

avec l’identité.’ 144 Diverse kunstenaressen, die zichzelf Cyberfeministen noemden, gaven 

onder dit motto een presentatie van door hen gecreëerde websites, computerspellen of 

interactieve netwerken die verband hielden met de wijze waarop de vrouwen hun eigen 

identiteit ervoeren.145 Op dit festival bleek dat de Cyberfeministen ‘cyberspace’ beschouwen 

als een apart domein dat los van de wereld offline bestaat en waar vrouwen geheel 'from 

scratch' hun identiteit kunnen creëren. Het is een ruimte met eigen symbolische configuraties 

met een afzonderlijke cultuur. In deze ruimte kan ook het concept ‘vrouw’ op een nieuwe 

manier, los van de fysieke verschijning van vrouwen in de dagelijkse wereld een werkelijke 

betekenis krijgen.  

De Genderchangers benadrukken daarentegen dat het belang van computertechnologie 

voor hen bestaat uit de manier waarop het de dagelijkse politieke en economische verhouding 

tussen mannen en vrouwen in de materiële wereld kan veranderen. Het heeft volgens de 

vrouwen geen significante betekenis los van deze offline-context: ‘een computer moet geen 

                                                 
143 Deze ‘Zeligconferentie’ was georganiseerd voor ‘activistes, cyberfeministes, syndicalistes, nerds, hackers, 
gender changer, cyborgs, mutant(e)s, newbies, travailleurs immatériels, codeurs et codeuses, hacktivistes, 
militant(e)s, technojunkies, hybrides, bad grrrls… (Zelig informatie krant: zelig.rc2: voorpagina) de meeste 
deelnemers waren Frans en er werd nauwelijks naar het Engels vertaald. Voor de Duitse Alexa Kollontai die 
namens de GCA workshops kwam geven was dit geen probleem: zelf spreekt ze perfect Frans.  
144 Zelig informatie krant: zelig.rc2: voorpagina  
145 Op één avond werden minstens dertig presentaties gegeven van zeer uiteenlopende kwaliteit, vormgeving en 
thematiek: hieruit bleek dat alle aanwezige vrouwen aan het begrip cyberfeminisme op zeer verschillende wijze 
betekenis gaven.   



 76

doel op zich zijn, het is een middel. Ook als de Genderchangers zich met fietsen zouden bezig 

houden zou ik meedoen’, zegt Majabee. Het kunnen repareren van je computer is volgens 

haar net zo noodzakelijk als het kunnen repareren van je eigen fiets: ‘omdat een computer 

zoiets dagelijks is’ (Majabee-GCA). Ook de gebeurtenissen in cyberspace krijgen hun 

werkelijke betekenis in de dagelijkse context, waar de fysieke verschijning van vrouwen de 

bron is van de machtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het willen doorbreken van 

genderpatronen door middel van het ‘verstoppen’ van het lichaam achter virtuele identiteiten 

beschrijft Sara als ‘vaag geouwehoer’: ‘Ik wil met de Genderchangers loskomen van het vage 

geouwehoer over postmodernisme, construction of identities en wil terug naar de mens, body 

en geest, dat belangrijk is bij het omgaan met de machine.’ In de hardwarereader maken de 

vrouwen een analogie tussen de hardware van de computer en het menselijke lichaam: ‘if the 

CPU is your computer’s brain, the motherboard is your computers’s back bone and the chipset 

is your computer’s heart.’ Ondanks deze metaforische vergelijking tussen de machine en een 

lichaam, benadrukt Sara niet te geloven dat de hardware van de computer de betekenis van het 

vrouwelijke lichaam kan overnemen als lokatie van haar identiteit:  

“Ik wil geen virtuele identiteiten maken in de machine, maar identiteit maken 

met de machine. Je kunt niet in de machine zitten zonder te weten hoe die in 

elkaar zit. Anders blijf je toch afhankelijk van het apparaat en de techniek. Je 

moet zelf boven de techniek staan, je bent de controler. Als je identiteit afhangt 

van de machine en je weet niet hoe die werkt ‘then you’re fucked’. Je zit dan 

vast in het systeem van de paternalistische produktie, door mannen gemaakt.  

Wij willen los van kunst, van identiteitsvorming, dat ‘geblabla’, wij zijn 

Genderchangers in de praktische zin van het woord. Wij zijn activisten.” 

Dit activisme bestaat er bij de GCA uit dat vrouwen controle moeten krijgen over de hardware 

van de computer. Deze controle begint met het opdoen van kennis, zo staat in de hardware 

reader: ‘Knowing how it [the machine] works, being able to interact with it gives one a sense 

of control and independence’ (Hardware 4 Girls, 2003: 4). 

 

3.5.2. Doorbreken van genderpatronen met hardware  

In theorie zijn de Genderchangers geïnteresseerd in alle aspecten van computertechnologie, 

zowel in de hardware als in de software. Net als de ASCII-leden vinden ook zij het belangrijk 

dat vrouwen met Open Source Software werken ‘omdat het vooral belangrijk (is) dat (...) je 

weet waar je mee werkt en dat je zelf meewerkt aan het ontwikkelen ervan bijvoorbeeld’ 

(Donna-GCA). Toch geven de vrouwen voornamelijk cursusen in de hardware van de 
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computer. Dit lijkt in eerste instantie een willekeurige keuze, zo vertelt Donna tijdens een van 

de cursussen:  

We basically do hardware courses, we also have decided to do linux courses 

and webdesign courses and we like to do everything, but we have pretty 

limited resources and people who are doing it, so we are running the hardware 

courses now (Donna-GCA). 

Ook als ik Talilief vraag naar de reden voor het feit dat de Genderchangers gekozen hebben 

voor hardware, noemt ook zij de voornamelijk praktische overweging dat er nou eenmaal veel 

hardware in de ASCII-ruimte ter beschikking was.  

In publieke documentatie van de groep, zoals de hardware-reader en de website, 

worden echter andere motivaties gegeven voor het belang van kennis van de hardware van de 

computer. Zo wordt als reden genoemd dat de hardware van de computer erg ‘hands-on’ is 

waardoor vrouwen letterlijk in aanraking komen met de computer en deze leren begrijpen 

door de werking ervan op een logische, overzichtelijke manier, voor zich te kunnen zien. Ook 

voor veel vrouwen die de cursussen van de Genderchangers volgen is deze transparantie een 

belangrijk aspect van de hardware van de computer, zo zegt K.: ‘because I saw everything in 

place I can now understand better how a computer works’. Behalve het feit dat hardware 

‘overzichtelijk’ is, blijkt uit deze documentatie ook dat de hardware van de computer 

beschouwd wordt als het ultieme domein waarmee fundamenteel de verhoudingen tussen 

mannen en vrouwen veranderd kunnen worden. Zo wordt in de hardware-reader dit 

revolutionaire karakter van hardware-kennis voor vrouwen beschreven:: 

of course women work a lot with computers! They write and print (…) keep-

up the spreadsheets and databases necessary in organisations; surf the net; 

design webpages and so on and so forth. But just like with cars, for example, 

women generally know less about what is under ‘the hood’ of this piece of 

equipment (Computer Hardware 4 Girls 2003: 4). 

Door ‘the hood’ van de computer te openen, kan de werking van de computer ook door 

vrouwen helemaal doorgrond worden.  

 
3.6. Hardware als basis  

De hardware van de computer wordt, als de voorwaarde op computersoftware te laten werken, 

in analogie hiermee door de vrouwen ook gezien als de basis waarop ideologische patronen, 

zoals genderpatronen, in werking blijven. Zo vergelijkt Sara de eigen keuze voor de hardware 

met de voorkeur voor de software van de Cyberfeministen: ze stelt dat de Cyberfeministen, 
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die hun identiteit op cyberspace construeren, nog steeds afhankelijk zijn van het 

‘paternalistische systeem’ van productie waarin technologie in de mainstream haar betekenis 

krijgt. Dit blijkt volgens haar bijvoorbeeld uit gebeurtenissen zoals die voorvielen tijdens één 

van de presentaties van de feministen op het Zeligfestival: toen een verbinding niet meer 

functioneerde of een computer niet op wilde starten werd er een technicus bijgehaald om de 

boel te repareren. Volgens Sara is een dergelijke gebeurtenis illustratief voor het feit dat deze 

Cyberfeministen niet echt voor een verandering van genderpatronen zorgen; de vrouwen 

bleken nog steeds afhankelijk van de expertise van een man en zorgen niet echt voor de 

doorbreking van genderpatronen. 146 De Genderchangers willen genderpatronen wel echt 

doorbreken en doen dit door middel van controle over de hardware van de computer. Hoe dit 

praktisch ten uitvoer wordt gebracht laat ik zien aan de hand van de constructie van Harriët. 

 

3.6.1. Constructie van Computer Harriët 

In our hardware course we encourage women to crash computers, turn them 

inside out and to put it all back together again; preferably with an improved 

installation' (Hardware 4 Girls, 2003: 3). 

Dit is de letterlijke beschrijving van hoe het er in een hardwareworkshop van de 

Genderchangers aan toegaat: de vrouwen schroeven een computer open, halen alle onderdelen 

eruit en zetten deze na afloop weer terug, idealiter met een verbeterde installatie op de harde 

schijf. De demontage en reconstructie van computerhardware brachten de Genderchangers 

zelf in praktijk tijdens de constructie van de computer 'Harriët' op het Next5Minutes festival 

in 2002.  Aan de Genderchangers was gevraagd of ze op dit festival hun hardwarecursussen 

wilden geven. Door een gebrek aan goede PR kwamen er echter weinig vrouwen op af en 

hadden de Genderchangers tijd om te werken aan hun lesmateriaal. Voorafgaand aan het 

festival waren er diverse organisaties die hun oude computers aan de Genderchangers hadden 

gedoneerd. Drie vrouwen kwamen op het idee om de PC’s te gebruiken om er voor hun lessen 

een ‘open’ computer van te maken: een bedbodem met gaatjes werd in twee stukken gezaagd 

en paars geverfd. Daarna werden computeronderdelen één voor één uit een computerkast 

gedemonteerd om ze aan deze bodem vast te maken met ‘tie-rips’. Het mainboard kwam in 

                                                 
146 In sommige gevallen definiëren de Genderchangers zich wel als Cyberfeministen, zo vertelt Sara dat ze 
tijdens het Het First Cyberfeminist International in Hamburg 2000 uitgenodigd werden door Cornelia Sollfrank 
om allemaal een eigen betekenis aan dit woord te geven. Sara heeft toen gezegd dat een praktische omgang met 
de computer als een mechanische machine, op anarchistische wijze ook ‘Cyberfeministisch’ is. Toch zegt ze 
later: ‘als Genderchanger kun je geen Cyberfeminist zijn’, hiermee doelt ze op het feit dat de meerderheid van de 
huidige Cyberfeministen geen aandacht hebben voor de praktische omgang met computertechnologie. 
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het midden, de voedingskast erboven, de cdrom-drive rechts, de diskette-drive en de harde 

schijf links, de aan/uit knop daar weer boven, het toetsenbord onderaan en een plankje voor de 

muis eronder. Deze onderdelen werden door middel van datakabels en stroomkabels met 

elkaar verbonden, op een rijdende stellage gezet en aangesloten op een monitor die bovenop 

de stellage werd gezet. Bij elk onderdeel werd een sticker met benaming geplakt.  

De Genderchangers wilden ook een naam 

voor de computer en Sara bedacht, nadat ze 

zich door een zoektocht op het internet had 

laten inspireren, de naam ‘Harriët’. Hiermee 

werd het apparaat genoemd naar Harriet 

Tubman, een vrouw uit de 19e eeuw die 

zichzelf bevrijd had uit slavernij147. Tot slot 

werden er een paar avonden gewijd aan het 

installeren van Linux op de computer.  

Met ‘Harriet’ hebben de 

Genderchangers een unieke computer 

gemaakt, een ‘wallmount-pc’ zoals ze het 

zelf noemen: een pc om aan de muur te 

hangen. Van een normaal gesproken 

gesloten grijze kast was deze computer 

veranderd in een bijzonder geheel waarin de 

verschillende onderdelen aantrekkelijk gepresenteerd werden op een paarse achtergrond. Door 

de bewuste verwijzing naar een dappere vrouw uit de geschiedenis en de onbedoelde 

gelijkenis van de computer met een menselijke figuur, kreeg deze computer een extra 

culturele en politieke betekenis; door de verbinding met Harriet Tubman, werd deze computer 

bewust het symbool van vrouwelijke kracht temidden van mannelijke overheersing.  

 

3.6.2. Demystificeren van de computer 

“It is very important not to be scared of this ‘secret box’”, zo zegt M2 uit Griekenland. Uit 

deze zin blijkt de diepere betekenis die computerhardware voor de Genderchangers heeft. Via 

de hardware begeven de vrouwen zich op terrein dat in de samenleving gestereotypeerd is als 

                                                 
147 Zij werd als Harriet Ros in begin 19e eeuw geboren in slavernij in de VS. Op 30 jarige leeftijd ontsnapte ze 
naar Canada waarna ze meerder familieleden bevrijdde. Ze is een belangrijk politiek symbool geworden tegen 
slavernij en wordt bewonderd om haar moedige en charismatische persoonlijkheid. 

Afbeelding 10: Harriët 
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het domein van mannen. Door de computer te openen, er een nieuw uiterlijk en een nieuwe 

naam aan te geven, onttrekken de vrouwen de computer aan de ‘typisch mannelijke’ 

dominantie over technologie waarvan zij denken dat die door veel vrouwen als intimiderend 

wordt ervaren. De creatie van Harriët toont hoe de vrouwen de computer openen en de 

‘geheimen’ ervan aan zichzelf en aan hun cursisten onthullen. Naast de visuele transformatie 

van deze computer, is zij ook ontdaan van de waarden waarmee de computer in de ogen van 

de vrouwen normaal gesproken ‘doordrenkt’ is. Deze doordrenking blijkt voor hen 

bijvoorbeeld uit de naamgeving van de computer, zo vertelt Donna tijdens een inleiding op 

een hardware cursus:  

At the computer you have two sockets, one with pins, that are male, and one 

with holes that are female. So basically, if you have a port with pins that are 

male, and the cable is male as well, than they can’t connect, so then you need 

to put a female genderchanger between them.  

Donna laat een ‘genderchanger’ zien.   

This is a female genderchanger.. (..) 

I am telling this to highlight a lot of sexist things there are in tech-life  

(Donna-GCA).  

Het geven van namen aan computeronderdelen die expliciet onderscheid lijken te maken 

tussen man en vrouw op basis van geslacht, laat volgens de Genderchangers zien dat de 

computer zelf het cultureel product is van een samenleving waarin grote waarde gehecht 

wordt aan de onderverdeling van mensen in verschillende seksen. De vrouwen tonen zo aan 

dat de computer op verschillende manieren de samenleving waarin ze is ontstaan reflecteert. 

Zo zegt ook K., een deelneemster aan een cursus in Kroatië:  

I think there are so many sexist and racist elements in the technology of a 

computer, like master/slave, the name motherboard, and so on (K. -VS). 

Het gebruik van het woord ‘moederbord’, het onderdeel dat alle kaarten in de computer 

‘voedt’, wijst op het feit dat de computer ontstaan is in een cultuur waarin typische man-

vrouw rolverdelingen aan de orde zijn. Hoewel de Genderchangers in het dagelijks 

spraakgebruik uit gemakzucht het woord ‘moederbord’ gebruiken, wordt dit onderdeel op hun 

webpagina ‘mainboard’ genoemd. Daarnaast duidt het benoemen van de harde schijf die als 

eerste wordt opgestart als ‘master’ en de harde schijven die de ‘master’ aanstuurt als ‘slave’ 

tevens op de imperiale westerse geschiedenis die aan de naamgeving van de computer ten 

grondslag ligt.  
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3.7. De paradox van de Genderchangers 

In feite lijkt de wijze waarop de Genderchangers betekenis geven aan hun ideeën over gender 

paradoxaal: de vrouwen lijken niet uit te gaan van een inherente vrouwelijke identiteit en 

tegelijk is de Academy enkel toegankelijk voor vrouwen. Hierdoor lijkt het onderscheid 

tussen mannen en vrouwen dat de Genderchangers bevechten, impliciet weer te worden 

aangenomen. Ook een opmerking van I., een van de vrouwen die met de Genderchangers 

samenwerkte voor het /etc festival in Kroatië, doet hetzelfde vermoeden: ‘I think that females 

have another type of power, maybe another type of feeling, maybe another way of looking at 

the world and we are definitely less aggressive [than men] and maybe wiser in doing some 

things’ (I-Kroatië). Met deze essentialistische, universele uitspraak over vrouwelijkheid lijkt I. 

terug te grijpen op de ideeën van de cultureel-feministen in de jaren tachtig, een stroming die 

Linda Alcoff in haar artikel Cultural Feminism versus Post-structuralism (1989) beschrijft 

als: ‘the ideology of a female nature or female essence reappropriated by feminists themselves 

in an effort to revalidate undervalued female attributes’148 (Alcoff 1989: 298). Kritiek op deze 

essentialistische, homogene, a-historische en universalistische voorstelling van ‘de vrouw’, 

kwam van de kant van de zogenaamde post-structuralisten. Alcoff noemt Jacques Derrida en 

Michel Foucault als initiators van deze stroming die, net als Lacan, beargumenteren dat er in 

de samenleving geen individuen bestaan met essentiële identiteiten die ontdekt kunnen 

worden door de onderdrukking van de samenleving weg te nemen (1989:305-307). Het 

toepassen van een post-structuralistische visie op het concept van de vrouw noemt Alcoff 

nominalisme: ‘the idea that the category ‘woman’ is a fiction and that feminist efforts must be 

directed toward dismantling this fiction’ (1989: 307). Volgens nominalisten is het cultureel-

feminisme in feite sexistisch omdat ze het individu ‘vastbindt’ op haar identiteit als vrouw en 

ze de oppositionele structuur waarin ‘de vrouw’ altijd betekenis kreeg, juist door de nadruk te 

leggen op een sekse-gerelateerde essentie, bevestigt.  

In de jaren tachtig bestond echter het grootste probleem met deze kritiek uit de 

onmogelijkheid voor te stellen hoe een alternatief voor cultureel-feminisme ook een basis kon 

vormen voor feministische actie: immers, wat zou feminisme nog inhouden als men niet meer 

kon spreken over ‘iets’ dat alle vrouwen gemeenschappelijk hadden? Alcoff beschrijft het 

probleem van feministische theoretici: ‘that our very self-definition is grounded in a concept 

that we must deconstruct and de-essentialize in all of its aspects’ (Alcoff 1989:296). Ze 

voorzag het gevaar dat er zo een feminisme zou ontstaan dat alleen maar negatief is. Hierdoor 

                                                 
148 Alcoff citeert in dit verband werken van Mary Daly and Adrienne Rich (Alcoff 1989:298-304). 
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achtte zij de kans klein dat er een enthousiaste feministische groepering gemotiveerd zou 

kunnen worden voor feministische actie:  

How can we seriously adopt a plan for only negative struggle? (...) You must 

have a better alternative, a vision of a better future that can motivate people to 

sacrifice their time and energy towards its realization (1989: 308, 309).  

Als oplossing draagt Alcoff zelf aan om de identiteit ‘vrouw’ te beschouwen als een politieke 

realiteit en als een reëele motivatie voor actie (Alcoff 1989: 321). Volgens haar is het zinnig 

om de vrouwelijke identiteit te localiseren in de subjectieve, dagelijkse, ervaring. Hiermee 

wordt enerzijds het nominalisme vermeden, dat de ‘vrouw’ voorstelt als een theoretische fictie 

die moet worden gedeconstrueerd en anderzijds voorkomt het een te groot essentialisme, 

waarmee de vrouw voorgesteld wordt als een a-historisch, universeel wezen. Alcoff beschrijft 

de subjectieve ervaring van het vrouw-zijn tevens als continu aan verandering onderhevig en 

afhankelijk van de maatschappelijke omstandigheden waarin vrouwen verkeren (1989: 324).   

De Genderchangers nu, blijken in de praktijk de relevantie van de theoretische 

oplossing van Alcoff te tonen: zij kiezen ervoor om hun vrouwelijkheid te definiëren op basis 

van hun subjectieve ervaring als vrouw en niet vanuit de theoretische wetenschap dat 

verschillen tussen mannen en vrouwen slechts ideologische constructies zijn: Hoewel de 

vrouwen in theoretisch opzicht de verschillen tussen mannen en vrouwen toewijzen aan de 

manier waarop de samenleving op biologische eigenschappen selecteert, vinden zij dit in de 

praktijk niet relevant. De subjectieve ervaring van de Genderchangers met hun vrouwelijkheid 

is voor hen de basis voor politieke actie. De vrouwen blijken op soms essentialistische wijze 

hun vrouwelijkheid te benadrukken, als een manier om vooral actie te kunnen blijven 

ondernemen tegen de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, zonder te blijven ‘steken’ in 

een debat over de oorsprong van de verschillen tussen man en vrouw: ‘Wat een vrouw 

eigenlijk is moeten de vrouwen zelf weten. Het is een heel interessante discussie, alleen het is 

niet praktisch’ (Sara-GCA).149    

 
3.8. Genderchangers en ASCII als vrouwelijk tegenover mannelijk 

Een groot deel van de subjectieve ervaring van de Genderchangers met hun vrouwelijke 

identiteit doen de vrouwen op in confrontatie met het ‘mannelijke’ ASCII. In de wijze waarop 

men hier omgaat met technologie herkennen de Genderchangers de mechanismen in de 

westerse samenleving die de mannelijke dominantie over technologie in stand houden.  
                                                 
149 Sara die deze uitspraak doet is in haar tijd buiten de Genderchangers wel degelijk geïnteresseerd in 
academische discussies over feminisme, echter in de context van de Genderchangers is deze identiteit niet 
belangrijk, dan is ze activiste. 
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3.8.1. Manieren van leren: gemeenschappelijk versus individualistisch 

Talilief werd vlak na de oprichting van ASCII een van de vrijwilligers van het café en wilde 

graag iets meer van en over de computer leren. Vooral voor het leren van Linux had ze 

interesse. Toch lukte het haar niet om ook echt deze kennis op te doen:  

It just came out when things needed to be done I ended up taking notes when 

we did meetings, and while something needed to be installed with Linux, even 

though I might have more of an interest in learning how to install a machine 

with an operating system or how to build a computer, minutes also needed to 

be taken at meetings and I ended up taking the minutes (T.-GCA). 

Talilief zag in het feit dat zij zich hier bezighield met 'typisch vrouwelijke' activiteiten, zoals 

het spelen voor secretaresse en het schoonhouden van het café, dominante genderpatronen 

volop in werking. Haar gebrek aan assertiviteit en de vanzelfsprekendheid waarmee ze een 

typische vrouwenrol op zich nam in deze mannenomgeving ziet ze als een algemeen probleem 

tussen mannen en vrouwen: ‘If women come into a male environment and they don’t know 

how to be aggressive in that environment, you don’t know anything what is going on’(T-

GCA). Dergelijke ervaringen hebben Genderchangers ook opgedaan bij andere ‘typisch 

mannelijke bezigheden’, zoals het draaien van platen. S. gebruikt het woord 'pushen' als ze de 

manier waarop de meeste mannen leren probeert aan te duiden:  

At university it was very cool to play with records and to scratch records, but if 

anybody had desks and they were set up, the girls couldn’t get near them. It 

was always the boys that were pushing and they just wouldn’t allow it. I don’t 

mean that there are not women who can’t push, there are, and that’s great, but 

not all women can and they still want to learn (...) I found it difficult to get 

near and I always wanted to learn and I never have (S.-GCA).  

Ook met skateboarden merkte S. dat het lastig was om als vrouw dezelfde trucjes te leren als 

de mannen:  

I used to skateboard a lot and I have never ever skateboarded with another 

woman, but I know it would be a different experience, because I was treated 

differently with guys. On one hand I was treated like a guy but I wasn’t pushed 

and they used to push each other to really do things. They never did that to me 

(...) I was encouraged, but when I couldn’t do a trick I wasn’t pushed in the 

way other guys would do it (...) It would be normal that I was the weakest girl 

(S.-GCA). 
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Ook in deze uitspraak komt het woord ‘pushen’ naar voren als S. de manier waarop mannen 

leren wil beschrijven en Talilief gebruikt hiervoor het woord ‘agressive’. Met deze uitspraken 

onderscheiden S. en Talilief ‘typisch mannelijke manieren van leren’ van ‘typisch 

vrouwelijke’: de mannelijke manier bestaat uit een speels, competitief en individualistisch 

leren waarin soms meedogenloos met elkaar wordt omgegaan. De ‘vrouwelijke’ manier is 

meer gemeenschappelijk, tactisch en sociaal.  

 

3.8.2. Leren met een doel: technologie als nut versus spel 

De Genderchangers herkennen in de hackerswereld van ASCII mechanismen die onderdeel 

zijn van de dominante cultuur waarmee technische kennis voor vrouwen moeilijk toegankelijk 

is. Een van deze mechanismen is de waardering van technologie om de technologie zelf en 

niet vanwege het externe nut. Dit zorgt ervoor dat technologie iets heel specifieks wordt, voor 

een kleine kring geïnteresseerden. Zo vraagt een Genderchanger zich op het Next 5 Minutes 

festival af over een workshop van ASCII over draadloos-internet: 

Waarom geeft ASCII nou alleen maar workshops die gaan over ‘geek-

onderwerpen’ en geven ze geen gewone workshops, waar mensen wat aan 

hebben? Die typische geek-kennis, dat typische geek-gepraat, dat is zo 

specifiek en alleen voor eigen kring.   

Hoewel de Genderchangers zich bewust zijn van het feit dat ASCII net als zij gericht is op 

openheid en toegankelijkheid van de techniek, vinden ze dat het café in de praktijk toch veel 

mensen buitensluit: ‘putting up a sign saying you are open, doesn’t always mean you are open 

(…) In ASCII wordt technologische kennis gebruikt als een soort filter waardoor sommige 

mensen worden buitengesloten’ (Majabee-GCA).150 En A. zegt: ‘Often people keep 

knowledge from other people, it is not always along genderlines, but in general the way men 

think about cars, science, computers, or anything that guys in general have more knowledge 

about than women, they often present it as if it is very difficult to understand.’ Het spelen en 

het ‘geeken’ met technologie, puur om het spelen zelf, zien de vrouwen als de karakteristieke 

wijze waarop de 'hele westerse wereld met technologie omgaat’: 

I think without real content technology doesn’t have power, it’s just a game, 

it’s just losing time, using nice chips for nothing. That is the way the western 

world all the time deals with technology (I.-Kroatië). 

                                                 
150 Het spreken in twee verschillende talen tegelijkertijd komt in de internationale omgeving van de 
Genderchangers en ook van ASCII vaker voor. 
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De Genderchangers daarentegen beschouwen zichzelf als veel pragmatischer in hun omgang 

met technologie. Zo zegt Sara:  

De GCA definieert doelen voor wat ze doceren, zodat de studente begrijpt 

waarom haar iets wordt verteld en hoe ze het kan gebruiken. Je wilt toch niet 

iets leren puur om het leren zelf, maar omdat je het wil gebruiken voor iets? 

De mannen in ASCII vertellen je gewoon wat ze zelf denken dat interessant is 

en verdiepen zich niet in de dingen die vrouwen graag willen weten (S.-GCA). 

Majabee omschrijft zichzelf als ‘veel te pragmatisch om ‘nerd’ te zijn: ‘als ik Linux zou 

installeren zou ik er heel snel een Windows ‘interface’ overheen zetten, gewoon voor het 

praktisch nut’. Ook Donna gebruikt, hoewel ze de ideeën achter Open Source ondersteunt, uit 

praktische overwegingen ‘gewoon’ Windows. 

 

3.8.3. De omgang met de ‘biologische’ en sociale omgeving 

Een ander onderscheid dat met het mannelijke ASCII wordt ervaren is op basis van de manier 

waarop de twee groepen met hun ‘biologische’ en sociale omgeving om gaan. Zo vertelt Sara: 

‘when you look at the persons of the Genderchangers, they are totally biological, totally 

ecological, in what they wear, eat and drink’. Sara bedoelt hiermee dat, behalve Donna die 

vlees eet, de meeste Genderchangers er sterk op letten dat de producten die ze gebruiken 

ecologisch en politiek verantwoord zijn: voor het /etc festival werden T-shirts gedrukt die 

‘ecologisch-vriendelijk’ werden geproduceerd en volgens fair-trade op de markt waren 

gebracht en toen S. een spijkerbroek nodig had zorgde ze dat ook deze dergelijke kwaliteiten 

bezat. Ook wat betreft voedsel en drank zijn de meeste Genderchangers zich sterk bewust van 

de politieke en ecologische achtergrond van een product. 151 Hoewel veel andere ASCII-leden 

op een net zo bewuste manier met hun omgeving omgaan, in de zin dat ze vegetariër zijn, 

sociaal voor hun omgeving en de producten die ze kopen evalueren op hun politieke en 

ecologische achtergrond, contrasteert de omgeving van ASCII sterk met de omgeving waarin 

de Genderchangers zich prettig voelen. Zo beschrijft Majabee de ASCII-ruimte als een 

'smelly, dark, smoking hole that never gets cleaned or cleared, with loud punk-music and 

filled with men smoking and drinking beer'.152 Sara ziet de aandacht voor de natuurlijke en 

                                                 
151 Nestle koffie, Nikes and Adidas-schoenen en kleren, Chiquita –bananen, zijn voorbeelden van producten die 
de goedkeuring van de Genderchangers niet kunnen wegdragen, elk om een eigen afzonderlijke politieke of 
ecologische situatie.  
152 Nadat ASCII verhuisde naar een ruimte met meer licht en nadat deze issues bediscussieerd waren, werd de 
ruimte door Majabee beter gewaardeerd.  
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sociale omgeving als typisch vrouwelijk dat met de typische mannelijke wijze waarop ASCII 

met de omgeving omgaat contrasteert.  

Op basis van al deze verschillen heeft Sara de twee fictieve uiterste manieren van 

omgang door mannen en vrouwen met technologie samengevat:  

Een vrouw gebruikt een Imac, is lekker makkelijk, ze heeft geen tijd om Open 

Source te leren en ze heeft hotmail of yahoo. Ze draagt graag roze kleding en 

ze wil graag wereldvrede. Een man heeft zwarte kleding, bouwt een netwerk 

op in zijn eentje, zijn eigen huis, zijn eigen computer, reist de wereld rond, 

helpt mediatenten opzetten. En hij vecht. Life is one long struggle...het 

mannelijke en het vrouwelijke. Vrede of oorlog (...) ASCII is een groep die 

veel meer tegen de maatschappij is en de Genderchangers zijn veel meer voor 

iets. Als je daar al naar kijkt dan is de ASCII en Genderchangers verhouding 

typische genderverhouding.  (S.-GCA) 

Volgens Sara komen de genderverhoudingen tussen ASCII en de Genderchangers ook naar 

buiten in de verschillende lijfspreuken van de groep, terwijl in ASCII de spreuk 'your 

keyboard is your weapon' aan de muur hangt, laten de Genderchangers zich volgens haar 

meer leiden door de slogan:  'you can’t bake a cake with a gun in your hand'.  

 

3.9.  Een vrouwelijke technologische omgeving 

In augustus 2002 organiseerden de Genderchangers hun Eclectic Tech Carnival in Pula 

(Kroatië). Dit Eclectic Tech Carnival (of /etc in het kort) is: ‘meant to be an open space where 

women can experiment and learn about computer hardware and using free software products 

in publishing and communication’ (Hardware 4 Girls 2003). Via informatie op de website, de 

mailinglist, bevriende internetcafés en persoonlijke contacten, waren veertien vrouwen uit 

Duitsland, Griekenland, Australië, Slovenië, Kroatië, Canada en Nederland op dit festival 

afgekomen. In een groot kraakpand, de Monteparadiso, konden de vrouwen overnachten en  

hun cursussen en workshops presenteren. Zo was er een discussie over de alternatieve 

mediagroep Indymedia, geleid door een van de oprichtsters ervan en waren er enkele 

gesprekken over feminisme en technologie. De belangrijkste cursus die de Genderchangers 

gaven was de hardwarecursus. Aan de hand van deze cursus blijkt hoe de Genderchangers een 

eigen technologische omgeving bewerkstelligen op basis van ‘typisch vrouwelijke waarden’.  
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3.9.1. de hardwarecursus 

Een aantal computers ligt op tafels, veertien vrouwen zitten of staan eromheen en luisteren 

naar Donna:  

 

D: We would really like to see a lot more women involved in tech things and 

to change the balance in the world. It is still basically men who do stuff in the 

tech world, women do a lot of things with the computer, but they sit only 

behind keyboards and stuff, so we like to get them more interested in hardware 

and development.  

 (..) 

We made a hardware reader. It is also on the net. If you come across passages 

that are not correct you can say it. It is not complete, all of it is still work in 

progress, so sentences and paragraphs are a bit messy, but anyway, it’s gone a 

long way.  

 

Donna deelt een reader uit en legt uit dat het de bedoeling is dat alle vrouwen de 

computers die voor hen liggen uit elkaar halen om ze vervolgens weer in elkaar te 

zetten. Alvorens hiermee te beginnen vraagt ze aan iedereen om even kort te vertellen 

wat hun ervaring met computers is. Nadat de vrouwen dit hebben gedaan moeten er 

nog wat voorzorgsmaatregelen getroffen worden:  

 

D: A few basic things before we start: You need a screwdriver, that is about 

the only thing you really need. We have 8. Very important. 

Also you need pen and paper. Write down the sequence at which you take it all 

apart. Also this is very important.  

Then a torch to help you see in the computer, the light here is not very good.  

Then also we have little cups for little screws. 

 

We all carry electricity in us153. We build up a charge. And when we touch 

something that is better grounded than we are we get like a static click. That 

static can damage parts of the motherboard. We never had real damage before. 
                                                 
153 Donna verwijst hiermee naar de statische elektriciteit waar menselijke lichamen, door continue wrijving door 
bijvoorbeeld lopen, mee geladen kunnen zijn. Deze elektriciteit merk je vaak doordat een ‘schok’ gevoeld wordt 
door een aanraking met een ander ‘lichaam’, in dit geval kan deze elektriciteit schadelijk zijn voor het zeer 
gevoelig moederbord/mainboard.  
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But in the factory, where people make electrical equipment they have like 

chairs that have special anti-static things, and in offices special anti-static mats 

are placed on the ground and floor because people are rolling the chairs around 

all the time and that creates static electricity... 

 

Ze laat een anti-statische armband zien:  

 

D: Also we have these lovely anti-static bracelets. We also have a side-interest 

in tech-jewelery, it’s going to be our next line. When you wear this and touch 

it to anything that is grounded, like radiators, or some grounded plugs, you are 

grounded. If you don’t have this bracelet, then try ground yourself at the table 

itself. Always, before we start we try to get rid of all the extra charge… 

 

A lot of these screwdrivers have magnetic tips. They can be very useful, for 

when you drop some little things in it you don’t have to hurt your fingers… 

 

It is very easy to cut yourself we found out lately, because the inside of the 

computer can be very sharp. We have plasters for that… 

 

These are the preparations for the course.  

The only thing I tell when you open it up is that there are two types of cables, 

powercables and datacables. If you remember these two things you can kind of 

figure out the rest…154  

 

3.9.2. Toepassen van genderstereotyperingen 

Uit deze hardware cursus blijkt dat de Genderchangers zelf vrouwelijkheid stereotyperen om 

technologie voor vrouwen aantrekkelijker te maken.  

Zo is er in de technologische omgeving die de Genderchangers creëren aandacht voor 

de uiterlijkheden van technologie: Donna presenteerde tijdens deze cursus de 'anti-static 

bracelet' als een onderdeel van de volgende ‘Genderchangers mode-lijn’. Speels verwijzen de 

Genderchangers naar de gereedschappen waarmee een computer opengemaakt kan worden als 

naar ‘tech-jewelry’. Ook het ‘Genderchangers-koffertje’ maakt deel uit van de estethiek van 

                                                 
154 letterlijke tekst van opname hardwarecursus, Pula, Kroatië, augustus 2002 
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de technologische omgeving: hij is doorzichtig roze met daarin allerlei handige en mooie 

gereedschappen en Genderchangers-stickers.  

Ook buiten de cursus om refereren de 

Genderchangers op een speelse manier aan de 

esthetische kwaliteiten van technologie. Zo 

werd het idee geopperd om op de 

Next5Minutes 2003 een mode-show te 

organiseren waarbij de Genderchangers de 

computer op een aantrekkelijke manier 

presenteren. Ook kwam Donna met het idee om 

een computer te maken die door middel van een 

aerobics-fiets aangedreven kon worden en door Genderchangers, gekleed in roze trainingspak, 

gepresenteerd kon worden. Ook heeft Donna de hobby om toetsenborden uit elkaar te halen 

om van de doorzichtige printplaten gordijnen te maken. Veel aandacht is er ook voor de 

ontwerpen van de website, diverse aankondigingsposters en T-shirts.155  De focus op de 

uiterlijkheden van technologie wordt soms ook expliciet verwoord als een typisch ‘vrouwelijk 

aandachtspunt’:  

The design of a computer could be very different if a woman would have 

influence on the original design (...) maybe it would have rounded corners (…) 

The PC is not that pretty, but if a women designs it, she decides what is 

important, like it is important to integrate colour in the computer (I.-Kroatië). 

Donna geeft in de inleiding expliciete redenen voor het feit dat het belangrijk is dat 

vrouwen deze cursus volgen. Hiermee lijkt ze invulling te geven aan de, eerder als typisch 

vrouwelijk gedefinieerde, pragmatische omgang met technologische kennis.   

Verder is de Academy van de Genderchangers erop gericht een omgeving te creëren 

die zo min mogelijk intimiderend is voor vrouwen. Voor een deel wordt deze gerealiseerd 

door te benadrukken dat er geen onderscheid is tussen de ‘docenten’ en de ‘studenten’. Donna 

benadrukt dit feit altijd als zij een workshop inleidt, en in de hardware-reader staat dit onder 

het kopje ‘Disclaimer’ aangegeven:  

Genderchangers at the Gender Changer Academy can be beginners or experts 

(although we don’t have any experts, yet) or something in between. The reason 

we exist is to share what we know. We believe that a co-operative learning 

                                                 
155 T-shirts en posters werden voor het Eclectic Tech Carnival gemaakt 

Afbeelding 11:  Het koffertje van de 
Genderchangers 
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environment where there is little difference between the teachers and the 

students is a good recipe.  

 

Basically, we are all just here to learn more and to share our knowledge and 

expertise. The teachers for the course are learning just like the students and we 

hope that the course material and the course itself will develop each time we 

teach it. If you have a contribution to make or a chapter to add we would like 

to hear about it.  

 

(..) the reader (..) will not likely ever be a complete hardware guide. 

 

From the course we hope you gain the confidence to just pick-up a 

screwdriver, open your chassis and try to figure it out. (Hardware 4 Girls, 

2003: 4)  

Op deze manier proberen de Genderchangers een ruimte te maken waarin vrouwen geheel tot 

hun recht komen en zich er niet van laten weerhouden met technologie aan de gang te gaan:   

We create a different atmosphere. Generally women are more intimidated to 

touch something technical so they won’t bother, they will scare back, and a 

guy would get sucked in (...) that is the general role and it is much nicer for 

women to have a space where they don’t feel like they have to push. They 

don’t have to be pushed against. They interact with each other in a different 

way, not necessarily a better way (S.-GCA). 

De Genderchangers hebben met hun groep het doel om een andere omgeving te creëren waar 

vrouwen meer coöperatief te werk gaan dan competatief, waar ze dus niet hoeven ‘pushen’ en 

zich niet tegenover elkaar hoeven te bewijzen. Dat de Genderchangers er ook in slagen om 

deze omgeving te creëren blijkt uit de reactie van enkele deelneemsters na afloop van de 

cursus. Zo vertelt J.: 

It is a very good experience to work only with women and personally I feel 

more free to ask women, I mean the cooperation is a bit different (...) a lot of 

men have prejudices towards women, that they cannot do technology and they 

will laugh at you when you ask things (...) It is somewhere in my mind also 

and I am not really afraid to ask, but I do have a distance in asking them [the 

men]. It is easier to ask women (…) if the goal is technology between women 

it makes sense that women can only participate (J.-Kroatië). 
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De technologische omgeving van de Genderchangers wordt tevens gecreërd met veel 

aandacht voor de sociale en biologische omgeving waarin ze opereren. De aandacht voor de 

menselijke gezondheid blijkt deels uit de moeite die Donna tijdens de cursus doet om 

zorgvuldig een omgeving te creëren waarin prettig gewerkt kan worden: door pleisters en 

handige hulpmiddelen neer te leggen en te waarschuwen voor de scherpe kantjes van de 

hardware. Vooral komt de aandacht voor de omgeving van technologie, zowel voor mensen 

als voor de ecologische omgeving, echter in de reader die bij de cursus wordt uitgedeeld naar 

voren. Zo behandelt het achtste hoofdstuk in deze reader het onderwerp 'Health Issues' waarin 

de negatieve potentiële effecten van de computer op de mens beschreven worden. Onder het 

kopje 'The People factor first?156' wordt uitgelegd dat er negatieve neveneffecten bestaan van 

het te lang kijken naar een computerscherm: 

especially cathode ray tube monitors, are concerning. The same applies to 

listening to the continuous whirring, buzzing sounds of the computer fans and 

electronics. Also keep in mind that if you’re inside a lot you’re getting lots of 

stale, smokey, toxic, germ filled, recycled air (Hardware 4 Girls 2003: 31).    

De volgende sectie, met het kopje 'The environment factor last?' pleit voor het recyclen van 

hardware:  

because computers are made up of all sorts of not so natural ingredients: 

petroleum based plastics, lead, CFC’s, halogen and (heavy) metals. Therefore, 

computers need to be deconstructed appropriately.  

Tot slot pleit de GCA voor het aansporen van de verantwoordelijke instanties om actie te 

ondernemen tegen de vervuilende factoren van de computer en om initiatieven, zoals de 

‘Silicon Valley Toxics Coalition’ met zijn ‘Clean Computer Campaign’, 'aimed at influencing 

policy and development around green design and eco-labelling of computer products', te 

steunen.  

 

3.9.3. Cosmo girls 

In de wijze waarop de hardware cursus wordt gegeven creëren de Genderchangers een 

‘vrouwelijke technologische omgeving’, met een bijzondere aandacht voor de uiterlijkheden 

van de technologie: de nadruk op het nut van technische kennis voor vrouwen; een nadruk op 

een gemeenschappelijke manier van leren en de afwezigheid van hiërarchieën tussen docenten 

                                                 
156 Het vraagteken maakt het dilemma van de GCA duidelijk over wat belangrijker is, de mens of het milieu; het 
complementerende kopje gaat namelijk over de schade aan het milieu. 
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en studenten en op een brede aandacht voor de biologische en sociale omgeving. Door op 

deze manieren de ‘vrouwelijke kant van technologie’ naar boven te halen, willen de 

Genderchangers technologie beschikbaar maken voor ook die vrouwen voor wie 

genderpatronen nog een dagelijkse realiteit zijn:  

we also want to interest Cosmo girls, and girls who just have ideals of getting 

married and finding a football-player for a boyfriend (I.-Kroatië). 

I. noemt dit ‘another way of doing technology’, door middel van een proces dat zij ‘sistering’ 

noemt: ‘it is a very nice idea of female knowledge-exchange’ (I.-Kroatië).  

 

3.10. Genderchangers binnen ASCII 

Door sommige ASCII-leden worden de Genderchangers afgerekend op het feit dat ze zich 

binnen ASCII als aparte groep onderscheiden. De felste tegenstander tegen de GCA is E., een 

vrouwelijk ASCII-lid, dat de afscheiding van de Genderchangers binnen ASCII als 

kenmerkend ziet voor de cultuur waar zij zich juist tegen afzet. Met opmerkingen als: 

‘Feministen zijn fascisten, ‘women’s only’ meetings zijn hetzelfde als ‘whites only’, of 

‘blacks only’, groepsvorming veroorzaakt haat…’(E.-Nederland, ASCII) maakt ze duidelijk 

dat ze het met de methode die de vrouwen gebruiken niet eens is.157  Ook E2., een 

vrouwelijke DJ die vanuit Wenen bij ASCII terecht was gekomen, vertelt dat ze gevraagd was 

om bij de Genderchangers te komen maar dit in eerste instantie niet wilde:  

In Wenen werd ik wel eens benaderd door radicale feministen om te draaien op 

feesten voor vrouwen alleen, maar dat weigerde ik altijd uit politieke 

overwegingen. Ik houd absoluut niet van dat separatistische: dat is nergens 

voor nodig en doet niks goed. (E2.-Oostenrijk, ASCII/GCA)  

Toch is er bij de meeste ASCII-leden begrip voor de gang van zaken bij de Genderchangers. 

Zo liet E2. haar aanvankelijke aarzeling varen toen ze merkte ze dat er verschil was tussen de 

Genderchangers en de radicale feministen die zij had gekend:  

Na verloop van tijd begon ik te begrijpen wat hier gebeurde, deze vrouwen zijn 

erg uniek, je vindt dit nergens anders. Dat merk je aan de discussies die erover 

zijn. Ik snap ook wel waarom het in deze omgeving misschien wel nodig is, 

zo’n vrouwengroep.  

De discussies waar E2. het over heeft hebben te maken met het feit dat de Genderchangers 

regelmatig kritisch kijken naar het gedrag van de eigen groep. De vrouwen zetten zich niet af 

                                                 
157 Ondanks deze opmerkingen neemt E. aan sommige activiteiten van de Genderchangers wel deel, zei het met 
veel kritiek 
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tegen patronen binnen ASCII vanwege de lust om te bekritiseren, maar omdat ze ruimte 

willen maken voor ‘vrouwelijke’ waarden. Regelmatig worden er binnen de Genderchangers 

discussies gevoerd over de manier waarop zij tegen het verschil tussen mannen en vrouwen 

aankijken en reflecteren zij op de eigen rol hierin. Zo leeft onder de meeste Genderchangers 

het idee dat mannen niet direkt de schuld hebben aan de ongelijkheid tussen mannen en 

vrouwen. Er is net zo hard aan meegewerkt door vrouwen. Zo zegt I.: ‘I don’t blame only men 

for the world we are living in because I think women have decided to play the role that has 

been prescribed to them.’ Ook moet een feministische strijd niet gericht zijn op het omdraaien 

van de rollen: ‘it is cruel to turn around gender-roles and to push men into the position where 

women have been for ages’ (S.-GCA).  

Deze nuance van de Genderchangers wordt door Jaap, een mannelijk ASCII lid, 

opgemerkt. Zo ziet hij bijvoorbeeld een groot verschil tussen de feministen die hij in 

Duitsland op een politieke bijeenkomst was tegengekomen en de Genderchangers. Er werd 

volgens Jaap door de aanwezige Duitse vrouwen voornamelijk geklaagd over de scheve 

genderverhoudingen binnen technologie ‘waarbij heel erg met het vingertje gewezen zodat er 

niet constructief mee omgegaan werd’ (Jaap-ASCII). Daarentegen zijn de Genderchangers 

volgens Jaap veel meer gericht op Directe Actie, wat inhoudt dat ze ‘de scheve verhoudingen 

in de technologie veranderen door zelf cursussen te geven en niet door op te roepen tot de 

zoveelste feministische golf’ (Jaap-ASCII). Op deze manier werken de Genderchangers 

volgens hem op een positieve manier aan het verbeteren van hun eigen positie als vrouw: ‘Dat 

vind ik wel erg leuk aan de manier waarop de Genderchangers het doen’ (Jaap-ASCII). De 

waardering vanuit ASCII wordt door de Genderchangers ook zo ervaren. Zo zegt Majabee: ‘A 

lot of men think it is not a good thing that there are no women in the technical world’ 

(Majabee-GCA) en S. verzekert: ‘ASCII is very supportive of our project’ (S.-GCA).  

Ondanks het feit dat verschillen soms benadrukt worden is er een band tussen de twee 

groepen. Deze blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat ASCII en de Genderchangers naar elkaar 

'linken' op hun websites en de Genderchangers in alle documentatie een verwijzing maken 

naar ASCII als het project waar ze uit zijn voortgekomen. Net als ASCII hebben de 

Genderchangers met hun project zowel een tegencultureel als een utopisch doel dat erop 

gericht is om de dominante cultuur zoveel mogelijk te vervangen voor een alternatieve, betere 

cultuur.  

 

 



 94

 

 

Deelconclusie  

In het tweede hoofdstuk schetste ik de drie betekenissen die in het ASCII-café aan de 

transparantie van computertechnologie worden gegeven. Met deze beschrijvingen van het 

ASCII-café heb ik ook een gedeelte van de cultuur van de Genderchangers beschreven. 

Sommige Genderchangers voelen zich namelijk op sommige momenten onderdeel van het 

ASCII-café en ook de Genderchangers maken deel uit van de symbolische uitwisseling van 

technologische kennis in de tegenculturele ruimte die zij samen met ASCII creëren. In dit 

derde hoofdstuk werden echter de overeenkomsten tussen beide groepen naar de achtergrond 

geschoven en benadrukte ik vooral de verschillen tussen beide groepen. Door de 

Genderchangers wordt op een eigen manier een pragmatische, tegenculturele en utopische 

betekenis gegeven aan de transparantie van computertechnologie. Deze invullingen zijn soms 

ontstaan op basis van een oppositie met ASCII. 

 Terwijl in het ASCII-café vooral de nadruk ligt op de transparantie van de software 

van computertechnologie, ligt bij de Genderchangers vooral de nadruk op de transparantie van 

de hardware van de computer. Transparantie heeft bij de Genderchangers in de eerste plaats 

de pragmatische betekenis dat men ‘under the hood’ van de computer kan kijken, als ware het 

een mechanische machine. Op deze manier kunnen vrouwen de werking van de computer op 

een logische wijze doorgronden.  

De tweede, tegenculturele betekenis van transparantie in de omgeving van de 

Genderchangers bestaat uit de specifieke feministische betekenis die de vrouwen hechten aan 

computerhardware. Door de nadruk op transparantie van de hardware, laten de vrouwen zien 

wat precies de cultuur is waartegen de vrouwen verzet bieden. Dit zijn vooral de aspecten die 

ervoor zorgen dat vrouwen minder toegang tot en controle over kennis hebben dan mannen: 

zo hebben de Genderchangers kritiek op de omgang met technologie in de mainstream, 

waarin cyberspace beschouwd wordt als een legitieme vervanging voor de dagelijkse, 

 
Afbeelding 12: tekst van Sara in mijn aantekeningenboekje: ‘a set of instruments to initiate actions: 

screwdriver, brain, power, love/passion, cash, gender and anarchy’ 
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materiële wereld. De Genderchangers zien namelijk in de versmelting van mens en machine 

eerder een gevaar voor de autonomie van vrouwen dan een utopie van vrijheid. Op deze 

manier kenmerkt de wijze waarop de utopie van Haraway geïnterpreteerd is en in de praktijk 

gebracht wordt door de Cyberfeministen, voor de Genderchangers nou juist de samenleving 

waar ze zich tegen verzetten. De Genderchangers hebben juist kritiek op de overwaardering 

van computertechnologie als zou het een andere cultuur mogelijk maken en richten hun 

aandacht op de wijze waarop computers extern nut hebben in de dagelijkse materiële wereld. 

Enkel in deze politieke en economische praktijk van alledag kan, volgens de vrouwen,  de 

computer als instrument dienen om de machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen te 

veranderen. Het gebruik dat de vrouwen maken van de wereld online kenmerkt zich ook door 

het feit dat het gerelateerd is aan het materiële, dagelijkse nut: zo wordt hun omgang met 

cyberspace hoofdzakelijk gekenmerkt door communicatie met het doel om bepaalde zaken in 

de dagelijkse wereld te bewerkstelligen: cursussen, festivals, handleidingen etcetera. 

De tegenculturele betekenis van transparantie van computerhardware bij de 

Genderchangers blijkt tevens uit het verzet dat de vrouwen bieden tegen een verondersteld 

‘paternalistisch systeem van productie’ dat zij verantwoordelijk achten voor de 

instandhouding van ongelijkheid binnen de technologie tussen mannen en vrouwen. De 

Genderchangers leveren in dit opzicht kritiek op de manier waarop hun ‘broertje’ ASCII 

betekenis geeft aan computertechnieken: in een exclusieve, mannelijke sfeer van ‘hackers’, 

‘geeks’ en ‘nerds’; door uren te spelen met technologie; te ‘kicken’ op de intrinsieke waarden 

ervan en door het leren van de technieken op een competitieve, individualistische wijze. Dit 

zijn volgens de Genderchangers voorbeelden van de mechanismen die er in de samenleving 

voor zorgen dat vrouwen geen controle hebben over de computer. 

De utopische betekenis van de transparantie van de computerhardware bij de 

Genderchangers, houdt direct verband met de eerste, pragmatische betekenis: de mogelijkheid 

voor vrouwen om de computer geheel in haar werking te doorgronden is hun utopie. De 

Genderchangers baseren deze utopie op hun dagelijkse ervaring met gender en willen deze 

ook in het hier en nu bewerkstelligen: door Directe Actie en Do It Yourself, door de computer 

open te schroeven, het binnenste buiten te keren en er een eigen naam, doel en uiterlijk aan te 

geven. Het utopische ideaal wordt zo door de Genderchangers in momenten gecreëerd en 

bestaat uit het feit dat gender geen belemmerend element meer is voor de toegang tot 

technische kennis.  
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Conclusie 
 

In deze scriptie onderzocht ik de bijzondere relatie tussen technologie en tegencultuur in 

ASCII en bij de Genderchangers. De vraag die hierbij centraal stond formuleerde ik als volgt:  

 

Hoe komen de politieke ideeën van ASCII en de Genderchangers, bestaande 

uit een tegenculturele kritiek op de westerse samenleving en een utopisch 

verlangen naar een betere samenleving, tot uiting in de manier waarop de 

groepen omgaan met computertechnieken? Welke betekenissen heeft het 

begrip transparantie in deze omgeving en hoe verhouden deze zich tot de 

politieke ideeën van de groepen?  

 

Het eerste hoofdstuk leverde de politieke context om antwoord te geven op deze vraag: zo 

zagen we dat de politieke ideeën van de Genderchangers en de ASCII-leden meer dan ideëen 

alleen zijn en onderdeel zijn van een culturele ervaring tot een internationale gemeenschap te 

behoren waarvan de waarden in oppositie worden gecreëerd met de westerse samenleving 

waarin deze gemeenschap is ontstaan. Ik noem de Genderchangers en de ASCII-leden daarom 

onderdeel van een tegenculturele gemeenschap, met wortels in de bewegingen die in de jaren 

zestig in diverse westerse landen ontstonden, waarin groepen jongeren massaal afstand wilden 

nemen van de fundamenten van hun samenleving. De tegenculturaliteit van ASCII-leden en 

de Genderchangers kenmerkt zich vooral door een voorkeur voor het Anarchisme, waarmee 

zij bewust een oppositie creëren met de westerse samenleving die zij ervaren als te 

kapitalistisch en hiërarchisch. In de tegenculturele voorkeur voor het Anarchisme zit tevens de 

utopische visie van de groepen besloten: de groepen delen de anarchistische overtuiging dat 

ieder mens van nature en van oorsprong vrij is en verzetten zich daarom tegen de westerse 

samenleving waarin de autonomie van mensen wordt bedreigd. Deze anarchistische ideeën 

die ook motiverend waren voor de vrouwen-, kraak- en punkbeweging in de jaren zestig tot 

tachtig, krijgen in de omgeving van ASCII en de Genderchangers een nieuwe invulling 

doordat de groepen hypermoderne technologie nemen als hun domein om deze autonomie na 

te streven.  

 De Genderchangers en ASCII gebruiken computertechnologie om hun 

gemeenschappelijke tegenculturele en utopische wereldbeschouwing met elkaar te delen en te 

bevestigen. De groepen doen dit door de nadruk te leggen op de noodzaak voor transparantie 
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van computertechnologie. Aan de tegenculturele en utopische betekenis die transparantie 

heeft in ASCII en bij de Genderchangers ligt een pragmatische betekenis ten grondslag: de 

mogelijkheid om de technische werking van computertechnologie geheel te doorgronden. In 

het ASCII-café heeft dit betrekking op de software van de technologie en houdt transparantie 

in dat men inzicht heeft in de broncode van de programma’s die de groepen gebruiken. Bij de 

Genderchangers heeft het voornamelijk betrekking op de hardware van de computer en 

betekent transparantie voornamelijk de mogelijkheid om ‘onder de kap’ van de computer te 

kijken.  

De tegenculturele betekenis van de transparantie van de computertechnieken bestaat 

uit het feit dat beide groepen door deze nadruk duidelijk maken wat de cultuur is waartegen 

zij zich afzetten. Sherry Turkle geeft aan dat transparantie vóór de jaren tachtig de 

mogelijkheid betekende de computer technisch te doorgronden. Vanaf de jaren tachtig duidt 

transparantie van de computer echter op de overzichtelijke wijze waarop icoontjes op het 

computerscherm gerangschikt zijn en er een realiteit op het scherm van de computer 

gecreëerd wordt. Doordat ASCII en de Genderchangers de nadruk leggen op transparantie als 

zou dit een mogelijkheid inhouden juist ‘below the surface of the screen’ en ‘under the hood’ 

te kijken definiëren zij zichzelf als aparte culturele groep in oppositie met een samenleving 

waarin het opdoen van technische kennis door computergebruikers niet meer de norm is. De 

groepen willen afstand nemen van deze samenleving omdat zij vinden dat door copyrights, 

patenten, commerciële bedrijven en zogenaamde ‘experts’ waarmee kennis in deze 

samenleving wordt gemonopoliseerd, de autonomie van individuen ten koste gaat van 

commercie. ASCII-leden en de Genderchangers willen met hun nadruk op transparantie een 

cultuur creëren waar technische kennis publiek bezit is en mensen in gelijkwaardige relaties 

tot elkaar gebruik mogen maken van deze kennis: de ASCII-leden doen dit voornamelijk door 

het gebruik van Open Source Software en de Genderchangers voornamelijk door de werking 

van de hardware van de computer inzichtelijk te maken. Door deze nadruk op transparantie 

van technologie door ASCII en de Genderchangers wordt er dus in feite een permanente 

tweedeling in stand gehouden tussen de eigen anarchistische (ASCII en de Genderchangers) 

en feministische (Genderchangers) omgeving enerzijds en een veronderstelde kapitalistische, 

paternalistische en hiërarchische omgeving anderzijds. Ook door tegenculturele groepen in de 

jaren zestig tot tachtig werd een dergelijke tweedeling in stand gehouden waarbij gebruik 

gemaakt werd van een vergelijkbare retoriek en actiegerichtheid. ASCII en de Genderchanges 

passen deze methoden echter op een ander domein toe: zoals de krakers door middel van de 

Do It Yourself-actie van het kraken van huizen een ruimte creërden waarin ze afstand wilden 
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doen van de wetten die in het economische, politieke, juridische en maatschappelijke klimaat 

bestonden waarin de huizen op de markt waren gekomen, creëren ook ASCII en de 

Genderchangers, door middel van alternatief gebruik van hypermoderne technologie een 

ruimte waarin zij afstand trachten te nemen van de economische, politieke, juridische en 

maatschappelijke waarden waarmee technologie in de westerse samenleving betekenis krijgt. 

Voor ASCII en de Genderchangers bestaat de utopische betekenis van de transparantie 

van software uit het feit dat door middel van deze transparantie een betere wereld dichterbij 

komt. Deze betere wereld is gebaseerd op de Anarchistische Utopische overtuiging dat ieder 

mens van nature vrij is. De manier waarop de groepen invulling geven aan dit ideaal van 

autonomie is verschillend.  

Het utopische ideaal van autonomie wordt volgens de ASCII-leden belichaamd door 

Open Source Software. Op permanente basis wordt kennis over en codes van dit systeem 

tussen de leden uitgewisseld. Deze uitwisseling heeft de diepere betekenis dat ook specifieke 

culturele waarden worden gedeeld. Open Source is daarom een cultureel systeem, 

vergelijkbaar met het systeem van uitwisseling in de Maori-samenleving, zoals door Marcel 

Mauss in The Gift beschreven, waarin op basis van het uitwisselen van geschenken ‘alliance 

and commonality’ werd bevestigd. Onderdeel van de gemeenschappelijkheid die binnen de 

Open Source gemeenschap, waar ASCII deel van uitmaakt, bestaat, is het verlangen naar een 

anarchistische samenleving en de overtuiging dat deze samenleving door middel van Open 

Source Software mogelijk wordt gemaakt. Door het permanente gebruik van Linux in het 

dagelijkse leven van de ASCII-leden wordt deze oorspronkelijkheid in het heden geuit en 

heeft deze utopie een seculier karakter. De ervaring met dit natuurlijke systeem lijkt echter 

een religieuze dimensie te krijgen op de momenten dat door dit systeem het bestaan van een 

transcendente wereld lijkt te worden bevestigd, op een vergelijkbare manier als dat het geloof 

in de hau in de objecten van de Maori het bestaan van een andere wereld bevestigde. Voor 

deze suggestie baseer ik me op de definitie die Clifford Geertz van ‘religie’ geeft in The 

Interpretation of Cultures, waarmee hij religie beschrijft als een systeem van symbolen dat 

mensen overtuigt van het bestaan van ‘een algemene orde van bestaan’, waarmee Geertz doelt 

op het bestaan van een transcendente wereld. De ervaring van transcendentie door Linux is 

tevens religieus volgens de beschrijving van ‘religie’ door David Noble in The Religion of 

Technology. Noble beschrijft religie namelijk als een geloof in ‘verlossing’. Zo ook bevat de 

transcendente werkelijkheid die ervaren wordt met Linux, een belofte van verlossing van het 

economische en politieke systeem in de samenleving in zich. Hoewel Open Source Software 

code onderdeel uitmaakt van de dagelijkse, seculiere werkelijkheid van ASCII-leden lijkt de 
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immateriële, virtuele en zelfstandig opererende aard van het computersysteem dus een 

religieus potentieel te tonen door hackers op momenten de ervaring te geven van het bestaan 

van een transcendente, ‘oorspronkelijke’ wereld.  

De ASCII-leden geven er door hun nadruk op Open Source Software blijk van, een 

groot belang te hechten aan de mogelijkheid dat mensen hun creatieve en intellectuele 

vaardigheden op autonome wijze kunnen uiten. Deze nadruk op het immateriële belang van 

technologie blijkt ook uit het feit dat de technologie waar zij de meeste nadruk op leggen, 

Open Source Software, in hun Linux-handleiding beschreven wordt als de ziel van de 

computer. De Genderchangers houden zich daarentegen voornamelijk bezig met de materiële 

aspecten van computertechnologie, door middel van een controle over de hardware van de 

computer. De vrouwen leveren met hun hardwarecursussen een tegencultureel verzet tegen 

een samenleving waarin feministen de hardware van de computer lijken te beschouwen als 

een vervanging voor hun lichaam en waarin de omgang met technologie gekenmerkt lijkt te 

worden door een intrinsieke waardering voor de technologie in plaats van het externe nut 

ervan. De vrouwen benadrukken door middel van transparantie van computerhardware het 

belang van het onderscheid tussen mens en machine. Een vrouw die geheel haar computer 

onder controle heeft in die zin dat zij er de technische werking van begrijpt, is de utopie van 

de Genderchangers. In deze utopie lijkt er geen transcendente wereld te bestaan, geïnspireerd 

op een ideaal en oorspronkelijk verleden dat geprojecteerd wordt in de toekomst. Van een 

religie van technologie lijkt bij de Genderchangers dus geen sprake en de dagelijkse 

werkelijkheid lijkt de enige realiteit te zijn die wordt bevestigd. De vrouwen benadrukken dat 

het dagelijkse, materiële bestaan de enige betekenisvolle context voor handeling is, omdat het 

immers in deze realiteit is dat hun ervaring met gender wordt gecreëerd en hun activisme op 

deze ervaring is gebaseerd. De Genderchangers brengen hun utopie van transparantie van de 

hardware in expliciet contrast met de ‘cyborgachtige’ manier van omgang met 

computertechnologie in de samenleving, een omgang die de vrouwen ook herkennen in 

ASCII. De verweving van ziel en software in ASCII, de verbondenheid van persoonlijk heil 

met technologie, lijkt inderdaad te wijzen op het feit dat de leden, ondanks hun nadruk op 

autonomie, onderdeel uitmaken van een cultuur waarin autonomie van de mens ten opzichte 

van technologie niet meer lijkt te bestaan. Hetzelfde kan echter wellicht gezegd worden van 

de Genderchangers: ook zij lijken hun perceptie op de wereld vorm te geven in een 

symbiotische relatie met computertechnologie. Hoewel de vrouwen zich afzetten tegen 

‘mainstreamfeminisme’ waarin hardware wordt beschouwd als vervanging van het 

vrouwelijke lichaam, blijkt ook voor de Genderchangers de ervaring met hun lichaam in de 
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omgang met de hardware van de computer van cruciaal belang. Zo passen de vrouwen zelf 

genderstereotype symbolen, waarvan zij ervaren die in het dagelijkse leven op basis van hun 

vrouwelijke verschijning op zich geprojecteerd te krijgen, toe op de hardware van de 

computer: door een specifieke kleur, vorm, naam en ook karakter aan de computer te 

verlenen, creëren de vrouwen zo op actieve wijze, met behulp van de computer, een ervaring 

op de wereld waarin gender zijn negatieve betekenis heeft verloren. Door deze tegenstrijdige 

aard van hun utopische ideaal: een enerzijds verlangen naar een onderscheid tussen mens en 

machine en een anderzijds verlangen naar het creëren van een typisch vrouwelijke 

technologische omgeving, lijken ook de Genderchangers, ondanks hun nadruk op autonomie, 

onderdeel uit te maken van een ‘cyborgcultuur’: een cultuur waarin nieuwe percepties op de 

wereld gecreëerd worden in samensmelting van mens en machine.  

De Genderchangers beschouwen de ASCII-leden op sommige momenten als dezelfde 

tegenculturele groep in oppositie met de mainstream en op andere momenten als leden van 

dezelfde mainstream waar ze zich juist tegen verzetten. De ASCII-leden voelen zich op hun 

beurt op sommige momenten verbonden met de doelen van de Genderchangers en 

beschouwen deze op andere momenten als typisch mainstream separatistisch gedrag. Hieruit 

blijkt dat ‘gemeenschap’ een veranderlijke betekenis heeft, dat ook tot uitdrukking komt in de 

definitie die Anthony Cohen van ‘gemeenschap’ geeft: Gemeenschap is volgens hem een 

relationeel begrip dat uitdrukt dat de leden iets gemeen hebben dat hen op een betekenisvolle 

manier onderscheidt van andere groepen. Datgene dat betekenisvol is, blijkt dus op momenten 

te verschillen, zodat er niet gesproken kan worden over een permanente tegencultuur 

tegenover een vaststaande mainstreamsamenleving. Termen als ‘mainstream’ en 

‘tegencultuur’ moeten daarom opgevat worden als symbolen waarvan de betekenis per 

context kan verschillen.  

 

Wordt nu door het contrast dat de Genderchangers creëren tussen de eigen groep en de 

ASCII-leden een onderscheid bevestigd, tussen een verschillende betekenis van de online-

wereld van het internet en die offline? In mijn inleiding citeerde ik Christine Hine die dit 

onderscheid gelijkstelt aan het internet als product, ontstaan als gevolg van een bepaalde 

cultuur en als het internet als cultuur van zichzelf,  mogelijk gemaakt in de online-wereld van 

cyberspace. Hine waarschuwt in Virtual Etnography echter terecht tegen het opvatten van dit 

onderscheid tussen online en offline als een verschil dat ook als zodanig door gebruikers van 

het internet ervaren wordt. Het is volgens haar meer een wetenschappelijk handvat om na te 

denken over het internet: ‘The distinction between culture and cultural artefact replays the 
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real/virtual distinction and if accepted unproblematically may obscure the processes through 

which this boundary itself is constructed’ (2000:39). En zo is ook in mijn onderzoek gebleken 

dat een te grote nadruk op het onderscheid tussen online en offline, als zou deze gereflecteerd 

worden in de ervaring die ASCII-leden en de Genderchangers met het internet hebben, het 

zicht ontneemt op de politieke betekenis die in wisselwerking tussen beide contexten en 

tussen beide groepen in de politieke gemeenschap van ASCII en bij de Genderchangers 

gecreëerd wordt. Immers, het feit dat ASCII en de Genderchangers twee verschillende 

groepen zijn komt niet doordat ASCII het internet meer als cultuur los van de offline wereld 

zou ervaren en de Genderchangers meer als een cultureel product. De werelden sluiten elkaar 

om andere redenen buiten: de ASCII-leden geven politieke betekenis aan 

computertechnologie vanuit hun beleving van de wereld als hackers; de Genderchangers 

geven hier politieke betekenis aan vanwege hun gedeelde identiteit als vrouw. De reden dat 

beide groepen elkaar gedeeltelijk uit lijken te sluiten is in eerste instantie gelegen in dit 

verschil in politiek vertrekpunt: de nadruk van de Genderchangers op de vrouwelijke identiteit 

sluit het grootste gedeelte van de mannelijke hackers buiten en de hackersomgeving van 

ASCII wordt tevens door de Genderchangers weer ervaren als exclusief voor mannen en als 

ontoegankelijk voor vrouwen. Dit onderscheid resulteert in een verschillende nadruk op de 

online wereld in cyberspace en de offline wereld van de hardware: de identiteit van de hacker 

wordt voornamelijk online gecreëerd en de basis voor de identiteit als vrouw ligt voor de 

Genderchangers in de materiële wereld offline: beide groepen werken vanuit die context die 

voor hen het meest relevant en betekenisvol is.  

Echter in het gemeenschappelijke streven naar autonomie, de autonomie van de hacker 

in het programmeren van software en de autonomie van vrouwen ten opzichte van mannen, 

vullen de werelden van ASCII en de Genderchangers elkaar aan als onderdeel van één 

politieke overtuiging. Binnen deze politieke overtuiging valt het onderscheid tussen ASCII en 

de Genderchangers en tussen hardware en software weg in het licht van een veel significanter 

onderscheid tussen de transparantie in de omgeving van ASCII en de Genderchangers ten 

opzichte van de kennismonopolies in de technologie van de mainstream. Dit onderscheid 

wordt gemaakt op basis van de politieke overtuiging van de groepen: de technologische 

omgeving met de transparante technieken in ASCII en bij de Genderchangers waarborgt de 

autonomie van het individu; de technologie in de mainstream brengt het individu onder 

controle van een kapitalistisch en hiërarchisch systeem. De online-wereld van Open Source en 

de offline-wereld van de hardware vullen elkaar daarom aan als onderdeel van een 

tegenculturele en utopische kijk op de wereld waarin het politieke onderscheid tussen 
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anarchisme enerzijds en kapitalisme anderzijds belangrijker is dan de praktische keuze die de 

groepen maken voor hetzij de online-context van technologie, hetzij de offline-context ervan.  

   

Aan de hand van deze scriptie over ASCII en de Genderchangers heb ik willen laten zien hoe 

door middel van technologie culturele waarden worden kunnen worden geproduceerd: hoe 

groepen door middel van technologie een onderscheid kunnen maken tussen de eigen 

culturele groep en een veronderstelde oppositionele groep, hoe ook binnen de eigen culturele 

groep verschillen en overeenkomsten worden gedefinieerd en hoe diepere, spirituele 

drijfveren tot uiting kunnen komen. Artificiële opposities zoals die tussen de online-context 

van het internet en die offline; tussen de virtualiteit ten opzichte van een veronderstelde 

realiteit; tussen het internet als cultuur in zichzelf en als cultureel product, bleken voor de 

betekenis die internettechnologie in de dagelijkse levens van ASCII-leden en de 

Genderchangers heeft, niet relevant. Hoewel de Genderchangers door het sleutelen aan de 

hardware van de computer de offline-wereld loskoppelen van die online en hoewel de hackers 

van ASCII de kracht van Open Source Software alleen online kunnen ervaren omdat deze 

buiten het computerscherm afwezig is, betrekken beide groepen als één gemeenschap 

internettechnologie in een systeem van symbolen waarin beide ontologische werkelijkheden 

elkaar aanvullen ter ondersteuning van één gedeelde politieke overtuiging.  
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Samenvatting 
 
Deze scriptie gaat over twee groepen politieke activisten in Amsterdam: de internationale 

Amsterdam Subversive Code for Information Interchange (ASCII) die dagelijks een gratis 

internetcafé in een kraakpand in Amsterdam draait, en de Genderchangers, een internationale 

groep vrouwen die in dit café gevormd is en die hardwarecursussen aan andere vrouwen geeft.  

Beide groepen bekritiseren het politieke en economische systeem in hun samenleving, waarbij 

ze gebruik maken van vergelijkbare argumenten met de jongeren van de tegenculturele 

bewegingen die in de jaren zestig in diverse westerse samenlevingen gevormd werden. ASCII 

en de Genderchangers verschillen van deze groepen in het feit dat ze gebruik maken van 

hypermoderne technologie om uitdrukking te geven aan hun kritiek. Beide groepen streven 

naar transparantie van de computer, hetgeen de mogelijkheid inhoudt om de technische 

werking van de computer geheel te doorgronden. De vraag die centraal staat in deze scriptie 

is: ‘Hoe komen de politieke ideeën van ASCII en de Genderchangers, bestaande uit een 

tegenculturele kritiek op de westerse samenleving en een utopisch verlangen naar een betere 

samenleving, tot uiting in de manier waarop de groepen omgaan met computertechnieken? 

Welke betekenissen heeft het begrip transparantie in deze omgeving en hoe verhouden deze 

zich tot de politieke ideeën van de groepen?’  

De ASCII leden wisselen permanent kennis en informatie uit over Open Source 

Software, een type software waarvan de code voor iedereen te lezen, te kopiëren en te 

wijzigen is, dit in tegenstelling tot commerciële software waarvan de broncode beschermd is 

met copyrights of patenten. In ASCII wordt de voorkeur gegeven aan Open Source Software 

om zowel politieke als technische redenen. Zo wordt het systeem beschouwd als de originele 

techniek van het internet die een oorspronkelijke anarchistische cultuur waarborgt waarin 

individuen hun natuurlijke autonomie hervinden. Tevens beschouwen ze het als een systeem 

dat in technisch opzicht beter is dan commerciële software.  

Open Source Software heeft in ASCII een tegenculturele betekenis vanwege het feit 

dat de leden door middel van het gebruiken en creëren ervan, verzet bieden tegen een cultuur 

waarin kennis en informatie privé-eigendom is. Het heeft ook een utopische betekenis 

vanwege het feit dat de ASCII-leden door gebruik van dit systeem een betere wereld proberen 

te creëren, waarin iedereen in een verhouding van gelijkwaardigheid ten opzichte van een 

ander staat.  

De Maori, door Marcel Mauss beschreven in zijn boek The Gift, maken deel uit van 

eenzelfde gemeenschap door middel van het uitwisselen van geschenken waarvan ze geloven 
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dat deze bezield zijn met een bovennatuurlijke kracht. Dit geloof garandeert het feit dat de 

Maori altijd gelijkwaardige geschenken teruggeven na het ontvangen ervan en dat de 

geschenken dus nooit particulier bezit worden. Op eenzelfde wijze maken ASCII-leden deel 

uit van eenzelfde gemeenschap doordat zij kennis over en codes van Open Source Software 

uitwisselen, tevens een systeem waarvan de uitgewisselde objecten nooit particulier bezit 

kunnen worden. Vergelijkbaar met het geloof van de Maori in een bovennatuurlijke wereld is 

ook de transcendente ervaring die sommige hackers hebben wanneer ze gebruik maken van 

Open Source Software.  

 De hardwarecursussen van de Genderchangers, die erop gericht zijn om de hardware 

van de computer transparant te maken voor vrouwen, hebben een tegenculturele betekenis in 

twee opzichten. Ten eerste bieden ze hiermee verzet tegen een samenleving waarin 

genderstereotyperingen ervoor zorgen dat technische kennis vooral aan mannen lijkt te zijn 

voorbehouden en waarin vrouwen geen controle hebben over hun computers. Ten tweede 

bieden ze verzet tegen een veronderstelde, door mannen gedomineerde mainstream 

samenleving in het algemeen, omdat deze in hun ogen een cultuur herbergt van ‘cyborgs’, 

waarin mensen en computers één zijn geworden, mensen niet langer volledige controle 

hebben over de computer, en de computer niet gewaardeerd wordt om zijn externe nut, maar 

vanwege zijn intrinsieke karakteristieken. De Genderchangers geloven dat deze houding ten 

opzichte van technologie ervoor verantwoordelijk is dat technische kennis ontoegankelijk 

wordt en dat mensen, voornamelijk vrouwen, zo hun autonomie verliezen. De 

Genderchangers herkennen deze houding in ASCII.  

 De transparantie van de hardware van de computer bij de Genderchangers heeft tevens 

een utopische betekenis omdat de vrouwen met hun cursussen een betere wereld proberen te 

creëren waarin genderstereotyperingen een andere betekenis krijgen. Door op een typisch 

‘vrouwelijke’ manier les te geven en de computer een ‘vrouwelijke’ verschijning te geven, 

creëren ze een omgeving waarin genderstereotyperingen worden gebruikt om vrouwen juist 

wel toegang te geven tot technische kennis. Deze omgeving, waarin vrouwen de computer 

geheel onder controle hebben als zou het een mechanische machine zijn, is de utopie van de 

Genderchangers.   

 ASCII en de Genderchangers lijken in oppositie met elkaar te staan vanwege het feit 

dat ASCII meer waarde lijkt te hechten aan de wereld online, de software van de computer en 

de ‘virtualiteit’ ervan; en de Genderchangers meer aan de wereld offline, de hardware van de 

computer en de relatie van deze technologie tot de ‘realiteit’. In werkelijkheid komen deze 

opposities echter niet voort uit een verschillende waardering voor computertechnologie, maar 
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ontstaan ze op basis van het feit dat voor beide groepen een verschillende context relevant is 

voor actie, contexten die elkaar lijken uit te sluiten: de ASCII-leden geven politieke betekenis 

aan computertechnologie vanuit hun beleving op de wereld als hackers (mensen die de 

intrinsieke werking van een technisch systeem geheel willen doorgronden), een identiteit die 

zij voornamelijk online creëren; de Genderchangers daarentegen geven politieke betekenis 

aan computertechnologie vanwege hun gedeelde identiteit als vrouw, een identiteit die wordt 

gecreëerd in hun dagelijkse ervaring met gender. Vanwege hun identiteit als vrouw, sluiten de 

vrouwen de meeste ASCII-leden buiten vanwege het feit dat de meeste van hen mannelijk 

zijn. De hackercultuur in ASCII wordt door de Genderchangers vervolgens juist ervaren als 

typisch mannelijk. Echter, in hun gemeenschappelijke streven naar autonomie, de autonomie 

van de hacker ten opzichte van de commerciële wereld door middel van het zelf 

programmeren van software en de autonomie van vrouwen ten opzichte van mannen doordat 

ze zelf controle hebben over computertechniek, vullen de werelden van ASCII en de 

Genderchangers elkaar aan als onderdeel van één politieke overtuiging. Door deze politieke 

overtuiging wordt een oppositie gecreëerd die voor de ASCII-leden en de Genderchangers 

zelf relevant is, namelijk die tussen de eigen anarchistische en feministische omgeving en de 

vermeende kapitalistische, paternalistische en hiërarchische mainstreamsamenleving.  
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Summary 
 
 

This thesis details two groups of political activists in Amsterdam: the international 

Amsterdam Subversive Code for Information Interchange (ASCII), who runs a free internet 

café in a squat in Amsterdam and the Genderchangers, an international group of women that 

formed in this café, who organise hardware courses for other women. Both groups criticise 

the political and economic system of their society, using similar arguments to political youth-

movements which arose in several western societies in the nineteen sixties. ASCII and the 

Genderchangers differ from the movements of the previous decades in that they use 

hypermodern technology to express their criticism. Both groups aim for transparency of 

technology, which means the possibility to understand the technical working of the computer. 

The question that is central to this thesis is: ‘How do the political ideas of ASCII and the 

Genderchangers, which consist of a countercultural criticism towards Western society and a 

utopian longing for a better society, get expressed in the way the groups use computer 

technologies? What meaning does the term transparency have in this environment and how 

does transparency relate to the political ideas of the groups?’ 

The ASCII-members permanently exchange information and knowledge about Open 

Source software, a type of software that allows everyone to copy, read and change the code, 

contrary to commercial software whose code is inaccessible and is protected by copyrights 

and patents. ASCII members prefer Open Source software over commercial software for both 

political and technical reasons. They understand it as being the original technique of the 

internet, guaranteeing an anarchistic culture in which individuals attain their natural 

autonomy. They also consider it to be a better technical system than its commercial 

counterparts.  

The use of Open Source software has a countercultural meaning to ASCII, because by 

using and creating it, the ASCII-members resist a culture in which knowledge and 

information is proprietary. It is also utopian because, through using it, the ASCII-members try 

to create a better world in which everyone relates to one-another on an equal basis.  

The Maori-community, described by the anthropologist Marcel Mauss in his work The 

Gift, share alliance and commonality by exchanging gifts that they believe are endowed with a 

supernatural power. This belief guarantees that the Maori reciprocate the gifts, and the gifts 

themselves never become personal property. Likewise ASCII members perceive themselves 

to be part of a community by exchanging codes and knowledge about Open Source software, 
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another system where the objects of exchange can never become personal property. 

Comparable with the belief of the Maori in a supernatural world is also the otherworldly 

experience some hackers have described when using Open Source Software.   

 The hardware courses of the Genderchangers, which aim to make the hardware of the 

computer transparent to women, have countercultural significance in two ways. Firstly they 

resist a culture in which gender stereotypes confine technical knowledge to men and in which 

women do not have control over their computer. Secondly they resist the perceived male 

dominated, mainstream culture in general, because this is a culture of ‘cyborgs’, in which men 

and computers have become one, people no longer fully control the computer, and the 

computer isn’t valued for its function in the outside world, but for its intrinsic characteristics. 

The Genderchangers believe this attitude to technology to be responsible for obscuring 

technical knowledge and preventing autonomy of people, especially of women. They 

recognise this attitude in ASCII. The transparency of the computer hardware also has a 

utopian meaning because with their classes the women create a better world in which gender 

stereotypes attain a different meaning. By teaching in what they believe to be a ‘female’ way 

and giving the computer a typical ‘female’ appearance, they create an environment in which 

gender stereotypes are used to give women access to technical knowledge. This environment, 

in which women control the computer as if it were a mechanical machine, is their utopia.   

 ASCII and the Genderchangers do seem to be in opposition with each other in that 

ASCII seems to primarily value the online world and the Genderchangers the world offline; 

ASCII seems to give more significance to the software of the computer and the 

Genderchangers to the hardware and ASCII seems to appreciate the internet for its virtuality 

and the Genderchangers for its relation to reality. On second sight however, these oppositions 

are not results of a different appreciation of internet technology, but stem from the fact that 

both groups have different contexts of action, contexts that seem to exclude each other. The 

ASCII-members give political meaning to computer technology from their outlook on the 

world as hackers (persons who want to understand the intrinsic workings of technical 

systems), an identity that they create mostly in the world online. The Genderchangers 

however give political meaning to computer technology from their shared identities as 

women, identities that are created in their daily experiences with gender in the world offline. 

Because of their political starting point as women, the Genderchangers exclude most of the 

other ASCII-members, as most of them are male. The hacker culture in ASCII is again 

experienced by the Genderchangers as being typically male and excluding women. However, 

in their common struggle for autonomy, the autonomy of the hacker from commercial 
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software by programming its own software, and that of women from male domination by 

controlling their own hardware, both worlds combine as parts of one political conviction. 

Because of this conviction ASCII and the Genderchangers both create an opposition that is 

relevant to them in their own daily experiences: that between their own anarchistic and 

feminist environment and a supposedly capitalistic, paternalistic and hierarchical mainstream 

society.  

  

 

 
 


	3.9.1. de hardwarecursus
	3.9.2. Toepassen van genderstereotyperingen
	3.9.3. Cosmo girls
	3.10. Genderchangers binnen ASCII
	Deelconclusie
	Conclusie
	Bibliografie
	Bijlagen: Samenvatting en Summary
	Inleiding
	Hoofdstukindeling
	1.1. Inleiding
	1.2. ASCII en de Kraakbeweging
	1.2.2. De tegencultuur in Nederland

	1.5.1. ASCII en de Genderchangers als internationale groep in Amsterdam
	1.5.3. ASCII en de Genderchangers als onderdeel van een internationaal netwerk
	1.6. Het Internationale Activistennetwerk als Gemeenschap
	1.6.1. Gemeenschap volgens Cohen
	
	
	
	Deelconclusie




	2.3. De computer als politiek medium
	
	
	2.4.1. ASCII als hackerscafé



	2.5. Hacken met software
	Van de hardware en de software van computertechno
	2.11. De Open Source Gemeenschap


	Deelconclusie
	
	
	
	
	
	Hoofdstuk 3: de Genderchangers: Technologie als vrouwelijk domein





	3.4.1. Gender en technologie: het Cyborg Manifesto

	3.6. Hardware als basis
	
	
	
	
	
	
	3.6.1. Constructie van Computer Harriët






	3.6.2. Demystificeren van de computer

	3.7. De paradox van de Genderchangers
	3.9.  Een vrouwelijke technologische omgeving
	3.9.3. Cosmo girls
	3.10. Genderchangers binnen ASCII

	Deelconclusie
	
	
	Geraadpleegde handleidingen:




