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De wereld van cyborgcrime: een bespreking van
het proefschrift van Wytske van der Wagen

Marleen Weulen Kranenbarg

Wagen, W. van der (2018). From cybercrime to cyborgcrime. An exploration of high-
tech cybercrime, offenders and victims through the lens of Actor-Network Theory. Dis‐
sertatie Rijksuniversiteit Groningen.

‘Criminologists should watch more science fiction movies, since they can serve as
future travel machines, enabling us to (pre-)adapt our theoretical frameworks for
what is still to come.’ Dit is een van de stellingen die Wytske van der Wagen for‐
muleerde voor de verdediging van haar proefschrift op 14 juni 2018. Een stelling
die tijdens de verdediging helaas niet aan bod is gekomen, maar die mooi past bij
haar proefschrift. Het leest immers als een spannend sciencefictionverhaal,
waarin technologische elementen grote uitdagingen bieden voor menselijke acto‐
ren (daders, slachtoffers, opsporingsdiensten en vooral ook criminologen). Het
proefschrift neemt je mee in de wereld van de Actor-Network Theory (hierna:
ANT) van Latour (2005) en gebruikt deze als een lens voor het bestuderen van
cybercrime. Hoewel het proefschrift focust op hightech crime, is het interessant
voor iedere criminoloog. Niet alleen omdat elke vorm van criminaliteit tegen‐
woordig (of in de nabije toekomst) een digitale component kan hebben, maar
vooral omdat het aanmoedigt om kritisch te kijken naar de gebaande paden in de
criminologie en het stimuleert om daar eens een stapje buiten te zetten.

Hightech crime via de lens van de Actor-Network Theory

De focus van het proefschrift op hightech criminaliteit is sterk (denk aan botnets,
hacking, malware, virtuele diefstal). De meeste cybercriminologische onder‐
zoeken richten zich immers op traditionele criminaliteitsvormen, waarin techno‐
logie eerder een bijrol dan een hoofdrol vervult. Dit is opvallend, aangezien juist
nieuwe en technische criminaliteitsvormen andere kenmerken hebben. Het is dan
ook logisch dat Van der Wagen de ANT-lens gebruikt om deze criminaliteitsvor‐
men onder de loep te nemen. Het debat over de mate waarin deze vormen van
cybercrime anders zijn dan andere criminaliteit is niet nieuw, maar de toepassing
van ANT hierop is dat wel. Van der Wagen probeert met haar proefschrift dan ook
elementen te onderzoeken die in ander criminologisch werk op dit gebied nog
niet belicht zijn. De onderzoeksvragen hierbij zijn:

‘1 What are the (a)typical features of high-tech cybercrime and which
theoretical challenges derive from those features for criminology?

 2 In what way can actor-network theory (ANT) counter these challenges
and offer a valuable alternative or addition?’ (p. 38)
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Het inleidende hoofdstuk laat een breed begrip en kennis van de literatuur op dit
gebied zien. Van der Wagen bespreekt vorenstaand debat uitvoerig en gaat zeer
gedetailleerd in op verschillende typen cybercrime. Ook in de daarna besproken
karakteristieken van deze nieuwe criminaliteit (onderzoeksvraag 1) is Van der
Wagen zeer compleet. Wellicht iets té compleet, waardoor het voor de lezer lastig
kan zijn om de belangrijkste punten scherp op het netvlies te krijgen of te zien
hoe deze karakteristieken om een toepassing van ANT vragen. Ondanks dat de
toegevoegde waarde van ANT hier impliciet blijft, geeft de inleiding veel redenen
om eens met een andere bril naar deze criminaliteit te kijken. Hierbij vraagt Van
der Wagen ook specifiek om een kritische blik op criminologische theorieën
(onderzoeksvraag 1), wat zoals hierna zal blijken mijns inziens meer naar voren
had mogen komen.
In het inleidende hoofdstuk blijft de beschrijving van het werk van Latour (2005)
en eerdere toepassingen hiervan op criminologisch gebied nog abstract en lastig
voor te stellen. Ik verwijs de geïnteresseerde lezer dan ook naar de daaropvol‐
gende hoofdstukken, waarin deze lens middels casestudies wordt gebruikt om
inzicht te krijgen in de werking van een botnet (hoofdstuk 2, zie ook Van der
Wagen & Pieters, 2015), de wereld van hackers (hoofdstuk 3 en 4, zie ook Van der
Wagen, 2018; Van der Wagen e.a., 2016) en slachtofferschap van ransomware,
botnets en virtuele diefstal (hoofdstuk 5, zie ook Van der Wagen & Pieters, 2018).
Juist daar waar Van der Wagen specifieke voorbeelden uitwerkt, wordt duidelijk
hoe deze lens tot mogelijk interessante inzichten kan leiden. Voordat ik daarop
inga, is het echter goed om een idee te hebben van de vier dimensies van het
‘cyborgcrime’-perspectief, zoals door Van der Wagen geformuleerd in de discussie
van haar proefschrift:

‘1 Technologieën moeten beschouwd worden als actieve entiteiten, bemid‐
delaars of participanten in hightech cybercrime;

 2 De relatie tussen daders van hightech cybercrime en technologie is meer
dan slechts functioneel;

 3 Daders van hightech cybercrime interacteren met technologieën waar ze
mogelijk niet de volledige controle over hebben;

 4 Dader- en slachtoffers van hightech cybercrime zijn hybride producten
van menselijke, technische en/of virtuele (inter)acties.’ (p. 290)

Casestudies

Aan de hand van de ANT onderzoekt Van der Wagen specifiek of en hoe niet-
menselijke entiteiten in de casestudies een rol spelen in criminele acties, situaties,
beslissingen, intenties en percepties. In iedere casestudy komen vorenstaande
elementen van het ‘cyborgperspectief’ terug. Bij het lezen van de hoofdstukken is
het goed om het doel van het proefschrift helder voor ogen te houden. De vraag is
in hoeverre een ‘cyborgperspectief’ kan helpen in het beschrijven van specifieke
hightech cybercrimezaken (onderzoeksvraag 2). Dit betekent dat de omvang van
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het empirische deel van het onderzoek wat minder is, terwijl het onderzoek theo‐
retisch gezien juist veel uitdaging biedt.
Ondanks deze disclaimer had er overigens in de hoofdstukken meer aandacht
kunnen zijn voor de onderzoeksmethoden en de implicaties hiervan. Een belang‐
rijk kritiekpunt hierbij is dat de verschillende cases voornamelijk op basis van één
type bron bestudeerd zijn, wat de vraag oproept in hoeverre andere bronnen tot
andere informatie hadden kunnen leiden. In hoofdstuk 2 en 5 wordt voorname‐
lijk gebruik gemaakt van casestudies op basis van politiedossiers. Hierbij komt de
botnetcasus uit hoofdstuk 2 ook weer terug als een van de drie cases in hoofdstuk
5. Daarnaast zijn hoofdstuk 3 en 4 gebaseerd op (dezelfde) tien diepte-interviews
met hackers. De mate waarin het empirische deel van het onderzoek representa‐
tief is voor vergelijkbare cases, of de mate waarin er mogelijk sprake is van confir‐
mation bias door enkel het ANT-perspectief te hanteren, komt slechts in zeer
beperkte mate naar voren. Hoewel ik van mening ben dat casestudies de beste
methode zijn voor het doel van dit proefschrift, was meer aandacht voor de
gebruikte methoden en de beperkingen hiervan wel belangrijk geweest, ook om
hiermee meer concrete handvatten te bieden voor vervolgonderzoek.
In hoofdstuk 2 (zie ook Van der Wagen & Pieters, 2015) wordt besproken hoe een
botnet kan worden gezien als een netwerk van menselijke en niet-menselijke
actoren. Het is volgens Van der Wagen veel meer dan enkel een tool die door een
dader gebruikt kan worden om criminaliteit te plegen. Belangrijk is bijvoorbeeld
dat het botnet niet volledig onder de controle van de botherder bleek te staan. In
lijn met de derde dimensie die hiervoor is genoemd, bleek dat het botnet enigs‐
zins een eigen leven ging leiden en veel sneller groeide dan voorzien door de
botherder.
Hoewel in hoofdstuk 2 de focus vooral ligt op een bepaalde aanvalstechniek, ver‐
schuift in hoofdstuk 3 en 4 (zie ook Van der Wagen, 2018; Van der Wagen e.a.,
2016) de focus naar een bepaald type aanvaller: de hacker. Hoofdstuk 3 is in dit
proefschrift een vreemde eend in de bijt. Hier stapt Van der Wagen namelijk even
af van het ANT-perspectief en wordt op basis van de labellingtheorie gekeken
naar hoe hackers zichzelf en anderen zien. Van der Wagen beargumenteert in het
introductie- en discussiehoofdstuk dat dit belangrijk is om inzicht te krijgen in de
manier waarop het ANT-perspectief van toegevoegde waarde kan zijn bij het
onderzoeken van een bepaald fenomeen. In hoofdstuk 4 wordt dan ook op basis
van dezelfde data via een ANT-lens naar deze hackers gekeken. Hier ligt mijns
inziens echter een gemiste kans. Hoewel dezelfde data worden gebruikt, is er vrij‐
wel geen bespreking van de mate waarin de toepassing van een ander analyseka‐
der tot andere resultaten heeft geleid. Juist hier of in de discussie van het proef‐
schrift had Van der Wagen concreet kunnen aantonen hoe het ANT-perspectief
iets toevoegt. Hoewel ik ervan overtuigd ben dat deze toegevoegde waarde er is,
had dit veel duidelijker naar voren mogen komen. Het is nu aan de lezer om deze
toegevoegde waarde uit de tekst te halen.
In hoofdstuk 4 komt verder een aantal aspecten van hacking aan bod die bewijs
leveren voor de eerste en tweede dimensie van het ‘cyborgperspectief’. Hackers
beschrijven hun relatie met technologie namelijk veel meer in termen van emotie
en interactie. Hieruit blijkt hoe de technologie onderdeel is van hen als persoon
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en hoe de technologie ook van invloed is op hun gedrag. De vraag die hierbij bij de
lezer achterblijft, is in hoeverre eerdere onderzoeken van bijvoorbeeld Steinmetz
(2015) of Voiskounsky and Smyslova (2003) tot vergelijkbare resultaten kwamen.
Heeft het gebruik van ANT hier een toegevoegde waarde gehad? Het was mooi
geweest als Van der Wagen daar expliciet op in was gegaan. Wat daarnaast nog
wel ontbreekt in het proefschrift is uitleg over het eerdere (empirische) werk dat
al gebruik heeft gemaakt van ANT voor de bestudering van (cyber)crime. Dit
wordt nu slechts kort genoemd zonder concreet aan te geven hoe het huidige
werk hierop voortborduurt.
Hoewel de link tussen de resultaten van het huidige onderzoek en de resultaten
en theorie van eerder onderzoek in hoofdstuk 2 en 4 nog niet concreet naar voren
komen, is dit wel het geval in hoofdstuk 5. Dit is wat mij betreft de kers op de
taart van dit proefschrift. In hoofdstuk 5 ligt de nadruk op slachtofferschap,
hoewel hierbij ook aandacht is voor de manier waarop een dader iets of iemand
tot slachtoffer kan maken. In dit hoofdstuk wordt overtuigend, en in veel sterkere
mate dan in andere hoofdstukken, duidelijk hoe criminologische theorieën en
eerder onderzoek tekortschieten in het begrijpen van slachtofferschap van high‐
tech crime. De vierde dimensie van het ‘cyborgperspectief’ komt hierin dan ook
naar voren: daders en slachtoffers zijn hybride. In botnets bijvoorbeeld kunnen
slachtoffers ook bijdragen aan het verder verspreiden van malware of het uitvoe‐
ren van een DDoS-aanval. Wanneer een dergelijke casus zou worden geanalyseerd
met andere criminologische theorieën, was dit waarschijnlijk niet naar voren
gekomen.

Wat leren we van deze lens?

Hoofdstuk 5 geeft ook de meest concrete praktische implicaties. Het hoofdstuk
laat zien dat slachtofferschap vaak ontstaat door een complex netwerk van men‐
selijke en niet-menselijke actoren. Op basis van deze informatie is dan ook goed
te beargumenteren dat interventies zich op al deze elementen zouden moeten
richten en zich bijvoorbeeld niet alleen op de techniek of alleen op de mens
zouden moeten focussen. Juist de focus op deze combinatie geeft wat mij betreft
goed aan hoe ANT van toegevoegde waarde kan zijn voor criminologische theorie,
empirie en implicaties voor de praktijk.
Hoewel het onderzoek wat betreft onderzoeksmethoden, concrete theoretische
implicaties en praktische toepasbaarheid dus mogelijkheden biedt voor vervolg‐
onderzoek, geeft het mijns inziens stof tot nadenken. Hoewel de ANT niet voor
elk onderzoek een toegevoegde waarde heeft, geeft dit proefschrift wel aan dat wij
als criminologen met onze tijd mee moeten gaan. Wanneer wij ons met nieuwe
fenomenen bezighouden, moeten we er niet per definitie van uitgaan dat we hier
voldoende inzicht in krijgen wanneer we gebruik maken van bestaande analyseka‐
ders. Ook criminologen die geen onderzoek doen naar cybercrime zouden er dus
goed aan doen om dit proefschrift te lezen. Van der Wagen bespreekt de cybercri‐
mes op een laagdrempelige en begrijpelijke manier, waardoor het proefschrift
voor eenieder die op zoek is naar een vernieuwend perspectief goed leesbaar is.
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De mate waarin het proefschrift anderen weet te prikkelen, blijkt ook zeker uit
het feit dat alle hoofdstukken inmiddels gepubliceerd zijn in nationale en inter‐
nationale tijdschriften. Hoewel Van der Wagen ons dus aanraadt om scienceficti‐
onfilms te kijken, zou ik u willen aanraden om haar proefschrift te lezen. Laat dit
proefschrift een oproep zijn om, net als de door Van der Wagen beschreven hac‐
kers, out of the box te denken.
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