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Samenvatting 
Vanuit de focus van internet gebruik door Palestijnen richt dit onderzoek zich op 
nieuwe ontwikkelingen in transnationale relaties tussen de diaspora, de collectieve 
nationale verbeeldingen, en (lokale en transnationale) politieke mobilisatie/activisme. 
Het onderzoek is gesitueerd in een breed etnografisch spectrum, namelijk 
(vluchtelingen-)gemeenschappen in Palestina, Jordanië en Libanon. Vanwege de 
complexiteit van dergelijk interdisciplinair onderzoek in meervoudige locaties, maar 
vooral door mijn wens kennis ‘van binnenuit’ op te doen, zijn de analyses gebaseerd 
op zowel kwalitatieve/offline als kwantitatieve/online methoden. Etnografisch 
veldwerk vond met tussenpozen plaats tussen september 2001 en februari 2004. Deze 
periode viel samen met een tijd waarin ICT net op grote schaal haar intrede deed in de 
Arabische wereld; terwijl de Intifada op haar hoogtepunt was, en de Israëlische 
bezetting vergaande gevolgen had voor het alledaagse leven van Palestijnen; en er nog 
meer politieke opstanden/oorlogen in het Midden-Oosten lost barstten. 

Vlak voor het uitbreken van de Al-Aqsa-Intifada (Tweede Intifada) op 29 
september 2000 vond een cruciale verandering plaats: de opkomst van het internet 
bracht voor Palestijnen belangrijke transformaties teweeg in de wijze waarop ze 
communiceren en toegang tot informatie hebben. Voor een gemeenschap onder 
bezetting en in ballingschap, representeert dit een aantal krachtige sociaal/politieke 
mogelijkheden van het internet. De installatie van de PNA (Palestijnse Nationale 
Autoriteit) en haar (gedeeltelijke) overname van de telecominfrastructuur en industrie 
van Israël (als onderdeel van de Oslo-akkoorden van 1993) had een onmiddellijke 
impact op het internetgebruik. De aanwezigheid van Palestijnen die na Oslo waren 
teruggekeerd markeerde de geboorte van een professionele ICT-sector in de 
Palestijnse Bezette Gebieden eind jaren ’90. Mijn onderzoek ontspon zich verder in 
een nieuw historische fase waarbij het interne Palestijnse politieke landschap in grote 
consternatie verkeerde. Er is veel veranderd na de dood van president Yasser Arafat 
in 2004, zoals de crisis van Fatah en de verkiezingsoverwinning van Hamas, en als 
gevolg hiervan de verlammende politiek/economische boycot door de internationale 
gemeenschap. Tijdens deze nationale en regionale beroering groeide het 
internetgebruik gestaag door. Aan het begin van de dissertatie heb ik echter drie 
tegenstellingen uiteengezet van zaken die me verbaasden toen ik met veldwerk begon 
in de specifieke Palestijnse context. 

Drie spanningsvelden (tensions) vormden de rode draad in het onderzoek: 
mobiliteit/immobiliteit, space (virtuele ruimte)/place (territoriale ruimte) en 
opstand/onderdrukking. Maar voor ik hier op inging heb ik eerst de thema’s en 
stellingen van het onderzoek in een breder context geplaatst en in Hoofdstuk Een mijn 
theoretische en historische inschattingen gegeven. Voor mijn onderzoek naar de 
sociale/politieke impact van het internet in Palestina en de diaspora heb ik 
voortgebouwd op eerder onderzoek naar praktijken van politiek protest/politieke 
mobilisatie, en de notie dat ‘nieuwe’ media de ‘oude’ vormen van verzet hebben 
vervangen kritisch onderzocht. In Hoofdstuk Twee heb ik verder in het kader van 
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bredere analyses van media, maatschappij en economie de relevantie van 
internettechnologie onderzocht. Het was van groot belang in de analyses de nadruk te 
leggen op een dialectische aanpak omdat de alledaagse realiteit van de Palestijnse 
bezetting aantoonde dat het internet, hoewel het een belangrijke ondersteunende rol 
speelt, geen vervanging kan zijn voor face-to-face organisatie en politieke strijd tegen 
(koloniale) onderdrukking. Ik kwam er achter dat de kwaliteit van het internet (zoals 
schoonheid) vaak door het oog van de beschouwer bepaald wordt. Het was van 
belang de beperkingen van de ‘utopisch’ versus ‘dystopisch’ dichotomie aan de orde te 
stellen omdat met betrekking tot de politiek van het internet nu eenmaal, naar gelang 
focus/belang, verschillende aspecten van het internet benadrukt kunnen worden. Mijn 
stelling is dat het internet kan leiden tot onderwerping, maar ook verzet kan 
faciliteren, en in het laatste hoofdstuk keerde ik terug naar deze ‘dialectiek van het 
internet’. 

Het belangrijkste probleem waarmee Palestijnen geconfronteerd worden is 
een gebrek aan bewegingsvrijheid maar naast mensen wordt ook de stroom van 
informatie sterk gecontroleerd. Het internet is voor Palestijnen duidelijk ingebed in 
een koloniale realiteit. Zelfs na de Oslo-vredesakkoorden bleef Israël de 
informatiestroom van en naar de Bezette Gebieden belemmeren. Hoofdstuk Drie 
beschrijft deze Palestijnse immobiliteit vs. mobiliteit (eerste tension). Het gebruik van 
internet door de Palestijnen beantwoordde duidelijk aan een diep gevoelde behoefte. 
Immobiliteit werd deels overwonnen toen het internet Palestijnen in staat stelden met 
elkaar te communiceren vanuit verschillende, voordien niet met elkaar verbonden, 
plaatsen. 

Onderzoek gaf ook aam dat het internet verschillende vormen 
amusement/afleiding biedt die hard nodig waren gezien de problemen van isolatie en 
vervreemding die waarvan Palestijnen in de vluchtelingenkampen te lijden hebben. 
Naast dit ‘virtuele escapisme’ gaf de directe (her)aansluiting van de diaspora de 
Palestijnse vluchtelingen tevens een prominenter plek in de Palestijnse politiek. 
Bovendien was, hoewel een collectieve nationale identiteit interne verschillen niet 
opheft, vaak een sterk gepolitiseerde/collectieve participatie waar te nemen. Online 
mobiliteit, en online interactie met tekst en beelden van/door  Palestina, versterken 
het gevoel van gemeenschappelijkheid/gedeelde waarden. Tegelijkertijd heeft die 
bijzondere online interactie de waarde blootgelegd van de offline/territoriale dimensie. 

Ook de wijze van communiceren zelf was van groot belang omdat 
Palestijnen nu met elkaar werden verbonden, voor het eerst mogelijk sinds 1948 op 
deze schaal. Het internet bood een belangrijk en lang gewenst ontmoetingspunt en 
herdefinieerde na verloop van tijd de relatie tussen territoriale en virtuele ruimte 
(tweede tension). In Hoofdstuk Vier wordt onderzocht hoe deze virtuele ruimtes relateren 
aan de territoriale ruimtes. Hier ga ik in op het debat over natiestaat en collectieve 
identiteit. Want hoewel er vaak wordt uitgegaan van ‘crises’ van de natiestaat en 
begrippen als ‘de-territorialisering’, zijn dit cruciale elementen in de verbeelding van 
het Palestijnse thuisland en de Palestijnse gemeenschap. De (inhoud van de) 
transnationale communicaties via online discussies en het overbruggen van de 
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territoriale verdeeldheid leiden tot een nieuwe manier om de nationale identiteit te 
construeren/verbeelden. Daarnaast nam ik waar dat rechtstreeks contact ook leidde 
tot ‘krasjes’ in de vaak ideale verbeelde gemeenschap. Dat bleek bijvoorbeeld uit de 
teleurstelling van vluchtelingen in Libanon, die ontdekten dat niet alle Palestijnen in 
de Bezette Gebieden betrokken waren bij de benarde toestand van vluchtelingen in de 
ontvangende landen, en leidde op haar beurt weer tot herdefiniering van de ‘ideale’ 
Palestijnse gemeenschap. Desondanks voedde de intense interactie met/over Palestina 
in cyberspace ook het nationale/verenigd karakter van de Palestijnse identiteit. De 
(re)constructie van een verbeelde gemeenschap is daarom een doorlopend proces dat 
gerelateerd is aan klasse, politiek en mobiliteit. Een dergelijk proces kan twee kanten 
op gaan: het versterken of juist ter discussie stellen van ideale noties. 

 Terwijl online mobiliteit de nationale identiteit reconstrueerde, veranderde 
internet ook de dynamiek van sociale relaties. Cyberslang als makkelijke internet taal 
leidde bijvoorbeeld tot een toename in participatie van onderaf en het grassroots 
Across Borders Project initiatief droeg virtueel bij aan de vorming en verbeelding van de 
Palestijnse natie. Het internet leverde niet alleen kennis op over het heden, maar droeg 
ook bij aan het herleven/ophalen van het verleden. De manier waarop verwoeste 
dorpen online werden getoond leidde ertoe dat deze herinneringen opnieuw tot leven 
werden gebracht en werden gevormd. Het hield in dat bijvoorbeeld door de website 
Palestine Remembered een vluchteling in Libanon eindelijk een website kon vinden over 
zijn of haar dorp in Palestina. De samensmelting van deze internet cases verbindt 
politiek, nieuwe media, het virtuele/alledaagse, dit bekrachtigde tevens de dialectische 
focus (offline/online) van dit onderzoek. 

De gefragmenteerde Palestijnse gemeenschap werd bijeengebracht door 
chatten, e-mailen, e.a. internetprojecten waaraan de diaspora deelnam. Websites 
werden mediating spaces om de Palestijnse natie vorm te geven. Hoofdstuk Vijf ontwart 
de relatie tussen nationale identiteit, mobiliteit en internetontwikkelingen door 
Palestijnse websites en andere virtuele representaties te volgen. Het toenemende 
internetgebruik motiveerde de opkomst van honderden Palestijnse websites met vaak 
als strategische doel de ontmenselijking van Palestijnen tegen te gaan (rehumanization). 
Ik heb de getraceerde websites in opgedeeld in websites met een globalizing en localizing 
karakter. De baanbrekende technologische ontwikkelinge tussen 1996 en 2006 in 
Palestina hebben een belangrijke rol gespeeld in deze ontwikkelingen, zoals ik laat zien 
in een tijdsschema (Tabel 1). Dus een goede pr-strategie gericht op Westerse 
doelgroepen; het Arabiseren van internet interface; het verkrijgen van de Palestijnse .ps 
URL; en de toename van Palestijnse blogs, hebben allemaal bijgedragen aan de 
baanbrekende veranderingen. 

Maar ik was bovenal benieuwd naar de methoden en praktijken achter de 
websites en de manier waarop ze opereerden. Hierbij ontdekte ik dat online 
representaties ingebed zijn in latente en manifeste vormen van macht. Naar populaire 
websites onder Palestijnen (zoals van Hamas) werd door de bekende (globalizing) 
websites nauwelijks verwezen. De gangbare stijl van Palestijnse websites was 
seculier/nationaal, maar door het bestaan van negatieve vooroordelen over de islam 
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(in samenhang met politiek van de angst en ‘guilt by association’) is de Palestijnse online 
publieke ruimte soms een voorbeeld van een systeem van uitsluiting. Islamitische of 
islamistische bronnen werden soms beschouwd als ‘afleiding’ van de rehumanization 
doel en het mobiliseren van internationale (Westerse) solidariteit. Zo kon het dat 
Hamas offline/in de praktijk werd beschouwd als populair en sophisticated op het 
internet, maar uit sociale netwerk analyses tussen ‘gevestigde’ website en Hamas bleek 
dat dit online (middels virtuele links naar elkaar) aanvankelijk niet erkend werd. 

Deze praktijkkennis werd vooral mogelijk gemaakt door onderzoek in 
internetcafés. Hoofdstuk Zes belicht de belangrijke spaces die zich op het kruispunt van 
offline/online praktijk bevinden en analyseert de dagelijkse impact van 
internettechnologieën in de context van de diaspora. Werken in de vluchtelingen 
kampen stelde me ook in staat de (illegale) infrastructuren en het creatieve aftappen 
van internetverbindingen te zien. Het was belangrijk om te kunnen zien dat, vooral 
in/door internet cafés, internet/ICT structuren dus ook de face-to-face participatie van 
Palestijnse internetgebruikers veranderen. Internet cafés omvatten belangrijke 
aspecten van de samenhang tussen virtuele en alledaagse ervaringen en daarbij 
behorende praktijken. Ik zie internetcafés als nieuwe offline publieke ruimten. Deze 
nieuwe ‘contested spaces’ bevorderen, vooral uit het gezichtspunt van gender, 
maatschappelijke verandering. Veranderingsprocessen door bijvoorbeeld de nieuwe 
participatie van (jonge) vrouwen kunnen duidelijk het best in hun plaatselijke setting 
onderzocht worden en vereisen andere/nieuwe interpretaties. Internetgebruikers 
overtreden voortdurend de (dominante) sociale grenzen, bijvoorbeeld door online te 
flirten en offline afspraakjes te maken, of door over te gaan tot hacktivism. (Anoniem) 
informatie over seksualiteit was nog niet eerder op deze schaal beschikbaar. Ongeveer 
hetzelfde zag ik bij de mogelijkheden om toegang te krijgen tot, en deel te nemen aan, 
politieke activiteiten. 

Hoofdstuk Zeven gaat over politieke beoordeling van het internet en betreft het 
dagelijkse verzet en virtuele Intifada (derde tension). Ik laat zien hoe Palestijnse politieke 
agency en strijd weerspiegeld worden in de virtuele realiteit. De concurrentie over een 
(potentieel) publiek is een belangrijk onderdeel van het Palestijns-Israëlische conflict. 
Het verspreiden van (alternatieve) informatie is daarom een van de belangrijkste 
politieke methoden. Onafhankelijke(r) journalistiek via internetmedia gaf 
(pro)Palestijnse deelnemers meer democratische controle over de inhoud en de 
representatie van het nieuws. Ik illustreer deze tactische verzetsmiddelen door te laten 
zien hoe Palestijnen hun politieke eisen door media-activisme via het internet 
(proberen te) realiseren, en ga in op de rol van de Palestijnse diaspora en activisten uit 
de solidariteitsbeweging. Deze virtual agency is centraal voor offline en online 
netwerken van activisten die voor Palestina mobiliseren. Ik betoog dat 
internettechnologieën fungeren als onderdeel van de instrumenten en repertoires van 
het Palestijnse verzet. Maar deze vorm van verzet vindt plaats op verschillende 
niveaus, varierend van directe-actie, media-activisme en solidariteitsprojecten. Ik heb 
deze melange van engagement Cyber Intifada genoemd. 
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Naarmate grensafsluitingen en militaire repressie de mogelijkheid om in 
Palestina publieke bijeenkomsten te organiseren beperkten, zijn online debatten en 
mobilisaties nog belangrijker geworden. Het internet werd op drie manieren onderdeel 
van het bredere verzet: verspreiden van informatie, organiseren van protest, en 
seboteren van de tegenstander. Hacktivism, aanvallen en sabotages tussen 
(pro)Palestijnen en (pro)Israëli’s, geeft duidelijk aan dat het internet zowel een 
technologisch instrument als een politiek wapen is. Het is echter een brug te ver 
cyber-Intifada en internetactivisme gelijk te stellen aan antikoloniale strijd verzet van 
onderaf. Samenvattend: internetgebruik helpt de gevestigde orde te verdedigen en te 
bestrijden. Dat was een belangrijke conclusie, en des te noodzakelijker in de context van 
bezetting en ballingschap. Daarom vereiste ze dieper onderzoek. 

Door de toename van de internetpenetratie en de explosieve stijging van het 
aantal internetcafés is het internet nu meer ‘genormaliseerd’ dan in 2001, bij het begin 
van het onderzoek. De case studies tonen aan wat het internet betekent in een context 
die nog steeds bepaald wordt door de Palestijnse strijd om politieke zelfbeschikking te 
bereiken en van dag tot dag te overleven. Hoofdstuk Acht biedt daarom een kritische 
conclusie over het potentieel van het internet. Het doel is bij te dragen aan discussies 
over de politiek van het internet. Ik wilde voorbij het algemene utopisch/dystopische 
vertoog komen dat uit eerder onderzoek naar het internet naar voren kwam. Door 
mijn ervaringen ging ik het internet uiteindelijk zien als zowel een zegen als een vloek. 
Dat heeft geleid tot een dialectische (her)waardering van de algemene voor- en 
nadelen van het internet. Bepaalde offline ervaringen in de praktijk kunnen niet 
omgezet worden in virtuele internetervaringen, hoe flitsend websites of entertaining 
internetgames ook kunnen zijn. Ik heb ook gemerkt dat offline politiek cruciaal was 
om politiek engagement te bereiken. Zo kwam de constructie van alternatieve 
publieke ruimtes tot wasdom met het opzetten van discussieforums door populaire 
politieke bewegingen als Hamas and Fatah; die zouden echter niet zo interessant zijn 
geweest zonder (succesvolle) activiteiten in de praktijk. 

Deze nevenschikking van zegen en vloek van het internet maakt duidelijk dat 
internetpolitiek een evolutie heeft ondergaan van een min of meer cool 
internetactivisme met de Zapatista-opstand van de jaren negentig, tot de harde post-
9/11 politieke context. Die context gaf aanleiding tot een overgang naar meer 
bewaking/controle (bijvoorbeeld met de Patriot Act) en het gebruik van het internet 
voor surveillance en (preventieve) aanvallen. Zo bleek het internet in algemene zin een 
vloek voor activisten. Daarnaast leidde de Israëlische bezetting specifiek voor 
Palestijnen tot grotere moeilijkheden. Hun gedwongen ballingschap belemmert 
potentieel Palestijns verzet aan de basis in belangrijke mate. Toch blijft het internet 
met zijn Januskop het democratisch potentieel en de decentraliserende impact van 
internettactieken tonen. Het internet heeft nieuwe strijdtonelen geopend en plaats 
geboden aan dissidente groepen. Ondanks de pro-Israëlische logica en pr in de 
dominante structuren van politiek en media, is er een verschuiving in de publieke 
opinie, die deels te danken is aan het media-activisme en zijn contrahegemonische 
vertogen. Samenvattend: in de paradoxale situatie die hierboven geschetst werd, is de 
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belangrijkste zegen van het internet de agency en space voor Burgerlijke 
Ongehoorzaamheid (Civil Disobedience). De belangrijkste vloek is wat ik omschrijf als het 
zwaard van Damocles. Omdat de bezetting van Palestina voortduurt en 
maatschappelijke verschijnselen afhangen van sociale (menselijke) push en 
pullfactoren, is dit een voortdurende ontwikkeling, met een onbeslist en open einde.  
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