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Ze dreigen volgende week het complete internet plat te hacken, 
maar zelfs oma kan meedoen. Ze zijn de nachtmerrie van de FBI, 
maar knutselen het liefst aan lollige kattenfoto’s. Wil de echte 
Anonymous nu opstaan? Portret van het legioen met het masker. 

Anonymous 
ontmaskerd

DOOR MATTHIJS MEEUWSEN 

Wie zitten er in het afvoerputje van internet?

H
H



24 25

‘HET VOLK MOET NIET 
BANG ZIJN VOOR DE 
OVERHEID, MAAR 
ANDERSOM. ZEKER 
JONGE MENSEN 
VOELEN ZICH 
AANGETROKKEN TOT 
ZO’N MYSTERIEUS 
REBELLENCLUBJE’

H
et is ijskoud in New York als een vadsige jongen op 8  januari 
2009 met ontbloot bovenlijf het Scientology-kantoor 
 binnenstormt. De tiener draagt slechts een bermuda, bivak-
muts en tandartshandschoentjes, maar dat gegeven verbleekt 
bij de laag vaseline, teennagels en vooral schaamhaar – van 
verschillende donoren – waarmee hij is volgesmeerd. Terwijl 
bondgenoten de receptie bestoken met prank calls over deze 
‘dappere Agent Pubeit’, laat hijzelf zijn gore goedje op zo 

veel mogelijk kantoorstukken achter. Om daarna snel weer te verdwijnen in de kou. 
De vriendelijke groeten van Anonymous.

TOM CRUISE
Een jaar eerder was het allemaal begonnen met Tom Cruise. Een krankzinnig  interview, 
waarin de acteur zijn liefde voor Scientology verklaart, trekt begin 2008 de aandacht op 
internet, waarna de kerk – niet vies van een potje webcensuur – het filmpje  verwijdert. 
Tot ergernis van de 31-jarige Gregg Housh uit Boston. De  archetypische ICT-nerd 
(vaal T-shirt, buikje, Playmobil-kapsel) begint te  chatten met vijf  bezoekers van 4chan.
org en verzamelt binnen een paar uur een legertje van  tweehonderd  internetters. Hun 
wraak: een DDoS-aanval. De Scientology-site  tegelijkertijd bestoken met zoveel 
 verbindingsverzoeken dat de server gegarandeerd crasht. LULZ.
Om de raid kracht bij te zetten, knutselt Housh ook een filmpje in elkaar waarin 
het verzonnen schaduwgenootschap Anonymous – een insidersgrap op 4Chan – de 
 oorlog verklaart aan Scientology. Een duistere robotstem. Donkere wolken boven een 
 desolate stad. En dan die uitsmijter die niet had misstaan in de gemiddelde scifitrailer. 
‘We are Anonymous. We are a legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us.’
‘We hadden geen flauw benul wat we deden,’ zal Housh later erkennen. Maar het beest 
is dan al los. Binnen vier dagen is de video 800.000 keer bekeken en al snel worden 
Scientology-vestigingen wereldwijd non-stop gebombardeerd met hack pogingen, 
telefoontjes, zwarte faxen, ludieke streken en duizenden gemaskerde  demonstranten 
voor de deur.
Inmiddels nog eens drie jaar later gaat er zelfs geen dag meer voorbij dat Anonymous 
zich niet de dagelijkse nieuwskolommen binnenhackt. Anonymous haalt traangas-
producent o!ine. Politie infiltreerde in Anonymous. Anonymous richt pijlen op FBI. 
Maar vanwaar die ontwikkeling? En wie of wat gaat er nu schuil achter de maskers 
van het mysterieuze collectief? Nieuwe Revu duikt in het afvoerputje van het internet.

RANZIGE DIERENPORNO
‘Op 4chan.org post iedereen automatisch onder de gebruikersnaam ‘Anonymous’. 
Mirko Tobias Schaefer, onderzoeker naar digitale culturen aan de Universiteit Utrecht, 
geeft in zijn kantoortje college over de bakermat van het fenomeen. ‘Het B-forum is 
een imageboard zonder geheugen, waar afbeeldingen over elk denkbaar onderwerp 
worden geplaatst. Van flauwe sportschoolhumor tot dierenporno.’
Op zijn scherm is de site zichtbaar die door Amerikaanse media werd omschreven 
als ‘de plek waar het internet ’s nachts komt om te kotsen’. Een kinderlijke knutsel  - 
lay-out waar bezoekers elke seconde gemiddeld tien nieuwe afbeeldingen in de digitale 
beerput lazeren. Mangastripjes, onthoofde Justin Biebers, huis-tuin-en-keukenporno, 
maar ook plaatjes zo weerzinwekkend dat zelfs de tijd ze niet van je netvlies weet te 
schrobben. 
Ondanks de hoge score op de schaal van ranzig is het voor Schaefer vooral de 
 karakteristieke humor die de b/tards interessant maakt. Deze trouwe bezoekers van 
het B-forum, veelal verveelde tienerjongens, hebben trolling (andere internetters zo 
ludiek mogelijk irriteren) tot kunstvorm verheven en scoorden zelfs IRL kuddo’s door 
met megafoons langs boekhandels te scheuren om het einde van de nieuwste Harry 
 Potter te verklappen. 
‘Populaire internetfenomenen als lolcatz (lollige bijschriften onder kattenfoto’s, red.) 
en rickrolling (pulpzanger Rick Astley midden in een video monteren) zijn  begonnen 
op 4Chan,’ onderstreept Schaefer. ‘Maar iedereen post onder dezelfde anonieme 
 gebruikersnaam, dus alles komt op conto van de community als geheel. 4Chan is zo 
een geheel eigen cultuur geworden.’ 

ONLINE HAATMACHINE
Het kenmerkende taalgebruik en gevoel voor humor vloeiden ook door in het DNA 
van Anonymous, maar het splinterfenomeen bereikte een cultstatus door daar nog 
eens een moddervet mysterieus sausje over uit te smeren. 
Deelnemers noemen  zichzelf anons, agents of in Nederland: Henk de Vries. 
 Collectieve aanvallen  worden  bestempeld als Operation Tango Down,  Mayhem 
of Payback. En iedereen gaat schuil achter het masker van Guy Fawkes, een 
 17de-eeuwse activist, in 2006 weer in de schijnwerpers geslingerd door de film  
V for Vendetta.‘Dat masker is heel slim gekozen,’ meent Hans van de Looy, ICT- 
beveiliger en hacker van het eerste uur. ‘De boodschap van de film is dat het volk niet bang  
moet zijn voor de overheid, maar andersom. Die gedachte spreekt tot de  verbeelding. 
Zeker jonge mensen zullen zich aangetrokken voelen tot zo’n mysterieus 
 rebellenclubje.’
‘Weinigen weten dat Fawkes een mislukte katholieke terrorist was die in 1605 het 
Britse parlement probeerde op te blazen,’ vermoedt Schaefer. ‘Maar Anonymous is 
er desondanks ijzersterk in geslaagd de eigen mythe neer te zetten.’
Die mythe is echter onmogelijk te beschouwen zonder de hulp die daarbij is  verkregen 
van de media, benadrukt de onderzoeker. FOX News omschreef  Anonymous als 
terroristen, online haatmachine en hackers on steroids; maar ook minder gekleurde 
media zouden de plank volkomen misslaan. Schaefer: ‘Journalisten zijn gek op dat 
David en Goliath-verhaal van de ongrijpbare hackertjes tegen de overheid, alleen het 
beeld dat ze schetsen is vaak een totale misinterpretatie. Anonymous wordt neergezet 
als een goed georganiseerde groep jonge hackers die technisch supercompetent zijn. 
Maar het is geen organisatie, de meeste anons zijn geen hackers en ik vermoed dat 
velen geen idee hebben waar ze mee bezig zijn.’ 

GROTE VORMLOZE CHAOS 
‘Kijk, ik zit nu dus mijn eigen server te DDoS’en.’ Hacker Koen Martens opent in 
de Haagse Hackerspace met een nonchalante glimlach de aanval op zichzelf. Op 
de deur van de o!ine ontmoetingsplek een waarschuwingsbord met ‘Hackers at 
work’. Tegen de wanden een stortvloed aan computers in verschillende staat van 
ontmanteling. En op zijn laptop de Low Orbit Ion Cannon (LOIC): de software 
die het kloppende hart vormt van de meeste Anonymous-aanvallen.

ANONYMOUS IN NEDERLAND
Dat ook Nederlandse tieners zich bezighouden met Anonymous-aanvallen, 
wordt in 2010 duidelijk. Op 8 december licht de politie de  16-jarige Zoeter-
meerse hacker Jeroenz0r van zijn bed. Hij zou hebben deelgenomen  aan 
Anonymous-aanvallen op de websites van Visa en Mastercard. Koen  Martens 
kent de hacker van Hackspace in Den Haag. ‘Jeroen kwam per ongeluk met 
de aanval in aanraking. Anonymous wordt opgejaagd en zoekt steeds naar 
nieuwe servers om op te communiceren. Jeroen had toevallig zo’n server.’ 
Zijn hackervrienden bereiden via chatprogramma mIRC een aanval voor als 
wraakactie voor de arrestatie van de minderjarige hacker. Even later worden 
de websites van het Openbaar Ministerie en de politie platgelegd. De destijds 
19-jarige Martijn Gonlag, hacknaam Awinee, uit het Groningse Hoogezand-
Sappemeer doet mee aan de aanval. In tegenstelling tot zijn medeaanvallers 
blokkeert hij zijn IP-adres niet tijdens de aanval, waardoor hij makkelijk te ar-
resteren is. Later geeft hij in een interview met de NOS een verklaring: ‘Het was 
een stommigheidje. Ik deed alleen mee om een nieuw programma te testen.’ 
Ook Awinee wordt, net als Jeroenz0r, na een bekentenis een dag later 
 vrijgelaten. Op zondagnacht 12 december om 01.38 uur logt hij weer in op 
mIRC. Hij wordt door zijn hackvriendjes begroet met teksten als ‘welkom terug 
Awinee’ en ‘jij stoute jongen’. Typische scriptkiddies, volgens ethisch hacker 
Goo, die hackt om veiligheidslekken aan te tonen. ‘Wat zij doen, heeft niks met 
hacken te maken. Het is hetzelfde als steeds op F5 drukken. Dat is wat het 
programma doet waarmee ze aanvallen, maar dan veel vaker en sneller, zodat 
er een file ontstaat en een website niet meer bereikbaar is.’ MITCHELL DAAMEN
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‘KIJK, DEZE VRAAGT 
OF DE AANVAL 
ALSJEBLIEFT WEL IN 
HET WEEKEND KAN 
PLAATSVINDEN, 
WANT ANDERS ZIT-IE 
OP SCHOOL. IK ZEI 
HET TOCH: ALLEMAAL 
BOZE PUBERS’

DE VIJANDEN VAN ANONYMOUS
Scientology: Oudste doelwit verwijdert een filmpje, 
Gregg Housh wordt boos, de rest is geschiedenis.
Overheden: Als de Australische regering in 2009 
 internetfora blokkeert, blijkt dat ook staatssites een-
voudig zijn lam te leggen. De VS, Maleisië, Frankrijk; 
talloze overheden volgen. Zeker nu Anonymous op ram-
koers is vanwege ACTA: een internationaal verdrag ter 
bescherming van intellectueel eigendom.
Paypal, Mastercard en Visa: Worden bestookt als 
ze eind 2010 hun hulp aan klokkenluidersite WikiLeaks 
intrekken. In Den Haag wordt de 16-jarige hacker 
 Jeroenz0r gearresteerd voor zijn rol in de vergeldings-
acties. Resultaat: de site van het OM gaat op zwart.
Pedofielen: In oktober 2011 hacken anons veertig 
kinderpornowebsites plat en publiceren ze de namen 
van vijftienhonderd frequente bezoekers.
Neonazi’s: Onder de naam ‘Operation Blitzkrieg’ 
 werden neonazistische webhang-outs bestookt, 
 gehackte persoonsgegevens gingen over het net. 
Inlichtingendiensten: De FBI krijgt deze winter een 
koekje van eigen deeg als wraak voor het neerhalen van 
megaupload.com. Net als de site van de CIA.

‘Ik typ in dit vakje de server van het doelwit, druk op de knop, en de rest gaat vanzelf,’ 
demonstreert Martens. ‘Anonymous heeft in mijn ogen niets met hacken te maken, 
want dit vergt geen enkele creativiteit of technische kennis. In dit geval ben ik alleen 
en zal deze aanval weinig uithalen, maar met genoeg mensen haal je een site wel neer.’
‘De kracht van Anonymous zit hem in de massa,’ bevestigt ook oude rot Van de Looy. 
‘De techniek achter DDoS-aanvallen is super laagdrempelig gemaakt door dit soort 
programmaatjes die dertig jaar terug al circuleerden. Wie wil meedoen hoeft enkel 
die software te downloaden en op een afgesproken moment op te starten. Dat is zo 
simpel; dat zou mijn moeder nog kunnen.’ 
Het gevolg is dat zelfs de grootste koekenbakkers zich probleemloos kunnen  uitgeven 
voor Anonymous. Schaefer: ‘Anonymous bestaat eigenlijk niet. Iedereen kan dat 
 masker opzetten, en je ziet dan ook dat aanvallen vaak tegelijkertijd worden opgeëist 
en ontkend. Ik vergelijk het vaak met de Jamaicaanse profvoetballer Luther Blissett. 
Zijn naam werd in de jaren negentig gebruikt door Italiaanse activisten en dook ineens 
in heel Europa en Amerika op als pseudoniem van andere groeperingen.’ 
Maar als Anonymous – dat in eigen pamfletten vaak wordt omschreven als ‘levend 
online geweten’ – geen leger, organisatie, beweging of zelfs netwerk is, dan rijst de 
vraag: wat in godesnaam wel?
Martens: ‘Het is een concept dat leeft en door talloze groepjes op internet wordt 
geclaimd. Je roept iets, zet er ‘Anonymous’ onder en voilà: je hoort bij Anonymous.’
Schaefer: ‘Je kunt het nog het beste omschrijven als een zwerm. Het is een populatie 
zonder centrale leider, machtscentrum of hiërarchie.’
Van de Looy: ‘Een samenraapsel. Eén grote vormloze chaos.’

MEELOPERS
In Den Haag opent Martens op zijn laptop een IRC-kanaal; een prehistorisch 
ogende chatroom die vaak tijdelijk in de lucht is en door anons wordt gebruikt om  
nieuwe aanvallen te beramen. ‘Hier zijn nu 580 deelnemers aan het stemmen wat 
het volgende doelwit wordt,’ wijst Martens. ‘Iemand stelt bijvoorbeeld endemol.
com voor. Een ander sinaasappelexporteur Dole. Het is gewoon een kwestie van 
wie het hardste schreeuwt.’
Van de Looy: ‘En als voldoende mensen zich geroepen voelen, dan heb je een aanval.’
Martens (lachend): ‘Kijk, deze vraagt of de aanval alsjeblieft wel in het weekend  
kan plaatsvinden, want anders zit-ie op school. Ik zei het toch: allemaal boze  
pubers.’
Hoewel ook Schaefer erkent dat Anonymous vooral jongens in hun tiener- en 
 twintigerjaren betreft, is het collectief volgens de onderzoeker allesbehalve  homogeen. 
‘Het kunnen zowel verveelde computernerds zijn als idealistische hacktivisten. We 
moeten ervan uitgaan dat iedereen dat masker kan opzetten, dus zelfs een groepje 
bejaarden dat eens radicaal voor de eigen doeleinden wil vechten. De enige gemene 
deler is een interesse voor internet.’ 
Of zoals individuele anons het zelf stellen: ‘Wij zijn de leraren, studenten, rechters 
en huisvrouwen. Wij zijn iedereen en niemand.’ Of: ‘Anonymous wordt steeds meer 
mainstream, van GroenLinks tot PVV.’ 
Schaefer: ‘Maar het overgrote deel blijft gewoon meelopers. Kinderen die 
 Anonymous cool vinden, nooit de weg zullen vinden naar die IRC-kanalen, maar 
slechts dat  programmaatje downloaden.’

DRUGSBARONNEN
Van Sony tot het Vaticaan, van de Amerikaanse bond tegen het vloeken tot de 
 Zimbabwaanse overheid en van de kleuters op Habbo Hotel tot Mexicaanse 
 drugsbaronnen; het grillige weblegioen liet de laatste jaren desondanks een waar 
 slagveld achter. Het liefst springt Anonymous nog altijd op het DDoS-stokpaard, 
maar  regelmatig schudden deelnemers ook wel degelijk hacktechnische  hoogstandjes 
uit de mouw of fileren ze tegenstanders via doxing: het internet afspeuren naar 
gegevens over een doelwit en die in de openbaarheid storten. 
‘De motieven om een bepaald target te kiezen, zijn al even versplinterd,’ weet  Schaefer. 
‘Vage kernwaarden als het recht van vrije toegang tot informatie op internet worden 
wel algemeen gedeeld, maar verder is het vrij divers. Sommige anons kiezen partij in 

de Arabische lente, anderen zoeken als een soort Robin Hoods steun voor een aanval 
op een kinderpornonetwerk. Er zit geen grote structuur achter. Vaak is het gewoon 
‘because we can’ en verder strijdt iedereen ad hoc voor zijn eigen waarden.’
Als leden van de organisatie Food Not Bombs afgelopen zomer worden gearresteerd 
in Orlando wanneer ze voedsel uitdelen aan daklozen, wordt dan ook de halve 
stad platgeDDoS’t en vindt de burgemeester een Fawkes-masker op zijn deurmat. 
Maar een handvol anons kraakt in 2011 ook net zo moeiteloos de digitale vesting 
van HBGary, beveiligingsadviseur voor de CIA en FBI. Ze gooien 40.000 interne 
e-mails op Pirate Bay, verwijderen een vrachtlading bestanden, leggen de site en het 
telefoonsysteem plat, en stoppen pas als de directrice in totale wanhoop haar hoofd 
in het wespennest steekt en hoogstpersoonlijk door het stof gaat in een IRC-chat. 
De aanvankelijke motivatie voor het o"ensief is dan al op de achtergrond geraakt. 
Medewerker Aaron Barr had openlijk gepocht de identiteit van prominente anons 
te hebben achterhaald. En dat vroeg om wraak.
‘Maar je moet niet denken dat elke anon zich zomaar voor elke aanval leent,’ 
stelt Schaefer in Utrecht. ‘Ze benadrukken dat ook veelvuldig in hun interne 
 communicatie. I am not your personal army.’ Iedereen die te nadrukkelijk vraagt om 
een aanval op zijn ex-vriendin of lerares Engels wordt dus juist zelf murw gespamd 
met vijandige lolcatz. Backraid, in de terminologie van Anonymous.

ONGELOOFLIJK NAÏEF
Maar nu je zelfs in Sexbierum en Moddergat onmogelijk meer kunt ontsnappen aan 
de constante nieuwsstroom over het fenomeen is ook het bashen begonnen. Critici 
vinden dat Anonymous vaak te voorbarig ten strijde trekt en bestempelen de raids als 
kinderachtig, zinloos en contraproductief. Hacker Martens: ‘Een  DDoS-aanval zet 
totaal geen zoden aan de dijk. De overheid gaat echt niet afzien van een  wetsvoorstel 
omdat hun site er een dagje uitligt.’  Of zoals internetjournalist Arjan Dasselaar stelde 
in zijn NU-column: ‘Als je al vindt dat je de oorlog moet verklaren aan machtige 
vijanden, doe het dan ten minste goed. Vijanden moet je hard raken, niet alleen 
een beetje irriteren. Daarvan worden ze alleen maar kwader. Wie de Bastille wil 
bestormen, moet niet volstaan met er tegenaan te plassen.’
In de politiek en media regent het ondertussen nog aan de lopende band 
 misverstanden, verzuchten Schaefer, Martens en Van de Looy. Zo pleitte 
 CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg vorige maand nog voor een helpende 
hand in het gevecht met webpedo’s. ‘Als we daders kunnen pakken door de hulp in 
te roepen van Anonymous, dan gaan we ervoor zorgen dat we deze mensen naast 
ons kunnen trekken om deze strijd aan te gaan.’ 
‘Dat was zo’n ongelofelijk naïeve gedachte,’ reageert Schaefer geërgerd. ‘Waar wil je 
alleen al je brief naartoe sturen dan?’
Van de Looy: ‘Dit voorstel bewijst als geen ander hoe weinig kaas de politiek hiervan 
heeft gegeten.’

INTERNET LAMLEGGEN
En Anonymous zelf? De zwerm lijkt met alle aandacht alleen maar harder te 
 zoemen. ‘Operation Megaupload’ nam begin dit jaar ruim 10 procent van het  totale 
 internetgebruik voor zijn rekening, alleen op sourceforge.net werd de LOIC- software 
in de eerste twee weken van januari al 42.000 keer gedownload en sommige anons 
dreigen op 31 maart zelfs het volledige internet plat te leggen. 
‘Anonymous is een oersterk merk geworden dat iedereen kan claimen,’ concludeert 
Schaefer. ‘Maar er is ook niemand die de merkidentiteit kan beschermen of sturen, 
dus vroeg of laat is het gedaan met het fenomeen.’ 
En dan ineens gedecideerd: ‘Je moet niet onderschatten hoe belangrijk die  
lolfactor nog steeds is voor veel deelnemers. Een deel ziet niets in al die  ideologisch 
gekleurde aanvallen. Dat ze ooit Scientology begonnen aan te vallen was niet 
 vanwege zware principiële bezwaren, maar vooral omdat die Tom Cruise-video 
gewoon ontzettend grappig werd gevonden. Voor veel anons zijn de lulz nog steeds 
de hoofdfactor.’
Van de Looy: ‘Dat pesterige van 4Chan zijn ze nooit verloren. Uiteindelijk zijn de 
meeste harde acties nog steeds ingekleed in datzelfde speelse schaamhaarjasje.’  
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