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towards Glocalization and beyond
EEn ondErzoEk naar dE invloEdEn van hEt intErnEt op lokale sociale netwerken

door lieNeke westeriNk

Er was eens… een Global Village 

In het jaar 1260 voorspelde de Engelse filosoof 
Roger Bacon dat “machines may be made by 
which the largest ships, with only one man 
steering them, will be moved faster than if they 
were filled with rowers; wagons may be built 
which will move with incredible speed and 
without the aid of beasts; flying machines can 
be constructed in which a man […] may beat 
the air with wings like a bird […] machines will 
make it possible to go to the bottom of seas 
and rivers” (Headrick 2009: 111). Waarschijn�Waarschijn-
lijk zal de man die wij nu als een visionair zou-
den bestempelen, in zijn eigen tijd voor gek 

zijn verklaard. Eeuwenlang leken zijn ideeën 
onuitvoerbaar, maar zo tegen het einde van de 
19e eeuw begon er iets te veranderen: Bacons 
voorspellingen begonnen één voor één uit te 
komen. In onze huidige 21e eeuw zijn al zijn 
ideeën inmiddels realiteit, en zijn we zelfs nog 
een stapje verder op het gebied van technolo-
gie. Technologische uitvindingen zijn op allerlei 
manieren en op allerlei niveaus met onze net-
werkmaatschappij vervlochten, zoals Kesaulya 
(2010) elders in dit tijdschrift stelt. Het gege-
ven dat de virtuele wereld onlosmakelijk ver-
weven is met de werkelijkheid is wat Castells 
‘real virtuality’ noemt, zoals De Mul (2010)     

AbstrAct

Dit artikel beoogt de gevolgen van de opkomst van het internet voor lokale sociale netwerken binnen 
onze netwerkmaatschappij vast te stellen. Technologische ontwikkelingen zijn vervlochten met het dage-
lijks leven in de netwerkmaatschappij, waardoor computers en het internet onderdeel zijn geworden van 
het huishouden en de gemeenschap. Hoewel deze technologische ontwikkelingen door velen bejubeld 
worden, zijn er ook diegenen die er hun kanttekeningen bij plaatsen: de zogenaamde ‘cyberskeptics’. 
Zij waarschuwen met name voor negatieve ontwikkelingen op lokaal gebied: lokale sociale netwerken 
zouden lijden onder het feit dat de wereld dankzij de opkomst van het internet een ‘global village’ is 
geworden. 

Hoewel het blijkt dat het internet het functioneren van lokale sociale netwerken niet ondermijnt, wordt 
het duidelijk dat het ze wel verandert. Aan de hand van theorieën van Tiziana Terranova (2004), Henri 
Bergson (in: Terranova 2004) en Manuel Castells (2000) wordt vastgesteld dat we eigenlijk niet meer 
kunnen spreken van lokale en globale netwerken, door de verandering van de concepten van tijd en 
ruimte. Ofschoon de term ‘glokalisatie’ op het eerste gezicht een mooie tussenweg lijkt te zijn, blijkt dat 
deze term niet toereikend is; er is meer aan de hand. De ‘space of places’ begint steeds meer te ver-
schuiven in de richting van de ‘space of flows’. Toch ligt de oplossing niet in het zien van de hele wereld 
als één groot (lokaal) netwerk; dan zou namelijk voorbij gegaan worden aan de ‘virtuality of duration’. 
Een nieuwe vorm van netwerken duikt op, waar bestaande netwerktheorieën geen bevredigende om-
schrijving voor weten te bieden. 
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elders in dit tijdschrift opmerkt. Het is dan ook 
niet wonderlijk dat veel sociologen technologie 
zien als “the impetus for the most fundamen-
tal social trends and transformations” 

(Sassen 2002: 365). En inderdaad, vandaag 
de dag leven wij dankzij technologische ont-
wikkelingen in een netwerkmaatschappij 
waarin de wereld veranderd is in een ‘global 
village’. Een tante in Australië? Pak de telefoon 
op en je kunt met haar praten alsof je naast 
haar zit. Een nieuw neefje, pasgeboren in 
Zuid-Afrika? De kersverse ouders houden hem 
voor de webcam en de familie in Nederland 
kan het nieuwste familielid via het internet be-
wonderen en toespreken alsof ze zelf naast 
hem stonden. Nieuwe media – vooral mobiele 
telefonie en het internet – zijn bij uitstek voor-
beelden van technologische ontwikkelingen 
die geschikt zijn om netwerken te onderhou-
den, zowel op persoonlijk als op professioneel 
gebied. Volgens onderzoekers Wellman et al. 
“[have] computers, communications and so-
cial networks intertwined, making the Internet 
a part of the household and community” 
(Wellman et al. 2006). Onze huidige netwerk-
maatschappij zou dan ook gedefinieerd kun-
nen worden als “a social formation with an in-
frastructure of social and media networks 
enabling its prime mode of organization at all 
levels” (Van Dijk 2006: 20). 

Het ontstaan van een netwerkmaatschappij 
als de onze gaat dus gepaard met vele uitvin-

dingen op technologisch gebied. Hoewel deze 
ontwikkelingen door velen bejubeld worden, 
zijn er ook diegenen die negatieve kantteke-
ningen plaatsen bij de versmelting van tech-
nologie met het dagelijks leven. Deze critici, 
de zogenaamde ‘cyberskeptics’, waarschuwen 
vooral voor negatieve gevolgen op lokaal ge-
bied: lokale sociale netwerken zouden ver-
zwakken als gevolg van het feit dat de we-
reld dankzij nieuwe media een ‘global village’ 
is geworden. Deze opmerking roept de vraag 
op wat voor veranderingen de komst van het 
internet daadwerkelijk tot gevolg had voor lo-
kale sociale netwerken. Verzwakten zij inder-
daad? Er is echter nog meer aan de hand: de 
problemen die de cyberskeptics constateren 
zijn slechts het topje van de ijsberg. Beteken-
de de komst van het internet wellicht zelfs een 
‘annihilation of space as we know it’? Het is 
hoog tijd om eens in de wereld van de net-
werktheorie te duiken en opzoek te gaan naar 
een antwoord op al deze vragen. Hierbij is het 
van belang eerst een definitie te geven van 
wat er hier onder een globaal en een lokaal 
netwerk verstaan wordt. 

De technologische netwerkmaatschappij: 
lokale en globale netwerken

Vanwege het feit dat technologie met alle la-
gen van onze netwerkmaatschappij vervloch-
ten is, is het bij het geven van een definitie 
van lokale en globale sociale netwerken van 
groot belang om het technologische aspect in 
het oog te houden. Ook Castells (2000) be-
nadrukt dit en biedt een verdere verduidelij-
king van hoe deze versmelting ingezet kan 
worden bij onderzoek naar sociale netwerken: 
“technology plays an essential role in framing 
the relationships of experience. Therefore, we 
must integrate technology, on its own ground, 
as  a  specific  layer  of  the  social  structure” 
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(Castells 2000: 9). Technologie moet dus als 
een speciale laag in de sociale structuur van 
de samenleving gezien worden. Castells ver-
duidelijkt hoe deze visie in de praktijk te bren-
gen valt. De onderzoeker moet op zoek gaan 
naar “the technological arrangements through 
which humans act upon matter (nature), upon 
themselves, and upon other humans” (Castells 
2000: 9). 

Het bovenstaande in acht nemend, wordt in dit 
onderzoek onder een globaal netwerk het vol-
gende verstaan: alle sociale contacten die in 
een persoon heeft opgebouwd en onderhoud 
via technologie, in dit geval het internet. Deze 
relaties zouden dus niet kunnen bestaan zon-
der het gebruik van technologie. Bij een lokaal 
netwerk daarentegen, zal worden uitgegaan 
van alle sociale contacten die fysiek zijn opge-
bouwd en worden onderhouden. Let wel, ook 
lokale contacten kunnen via het internet on-
derhouden worden, maar voorwaarde hierbij 
is dat fysiek contact net zo goed mogelijk ge-
weest zou zijn. 

Lokale netwerken en het internet: een 
contradictio in terminis? 

In het debat over de gevolgen van de opkomst 
van het internet voor locale netwerken nemen 
de cyberskeptics een belangrijke rol in. Een 
voorbeeld van zo’n cyberskeptische visie op 

de komst van het internet komt naar voren in 
het artikel ‘How does the Internet Affect So-
cial Capital’ van onderzoekers Quan-Haase en 
Wellman (2002). Zo stellen zij dat “by facili-Zo stellen zij dat “by facili-
tating global communication and involvement, 
[the Internet] reduces interest in the local 
community and its politics” (Quan-Haase en 
Wellman 2002: 3). Daarnaast zou de tijd die 
mensen tegenwoordig op het internet beste-
den, ten koste gaan van de tijd die ze anders 
zouden hebben besteedt aan het onderhou-
den van lokale sociale contacten. Ook uit een 
onderzoek van het Amerikaanse onderzoeks-
bureau JWT blijkt dat “[m]ore than a quar-
ter of respondents – or 28 percent – admit-
ted spending less time socializing face-to-face 
with peers because of the amount of time they 
spend online” (Onderzoeksresultaten JWT, in: 
Goldsmith 2007). Sterker nog, uit het onder-Sterker nog, uit het onder-
zoek van JWT kwam ook naar voren dat, wan-
neer mensen geen toegang hadden tot het in-
ternet, “they felt disconnected from the world, 
from their friends and family” (Onderzoeksre-
sultaten JWT, in: Goldsmith 2007). Deze angst 
wordt ook wel ‘nomofobie’ genoemd: de angst 
niet altijd en overal bereikbaar te zijn. Quan-
Haase en Wellman voegen hier nog aan toe 
dat “[n]ot all Internet activity is social. Much is 
web oriented, with people either seeking infor-
mation or engaging in solitary recreation [...]. 
Moreover social contact online can be immer-
sive, drawing people away from face-to-face 
and phone contact” (Quan-Haase & Wellman 
2002: 6). Sociale wetenschapper Norman H. 
Nie deelt deze dystopische opvattingen, wan-
neer hij beargumenteert dat “although the In-
ternet can foster global interactions, it may also 
keep people indoors, leading them to neglect 
interactions in the community” (Nie 2001). 

Betekent dit nu dat lokale netwerken en het 
internet een contradictio in terminis vormen? 
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Gezien het feit dat “digital networks are em-
bedded in both the technical features and 
standards of the hardware and software, and 
in actual societal structures and power dyna-
mics” (Sassen 2002: 366), zou ik willen claimen 
dat dit niet het geval is. Uit deze vervlechting 
van digitale netwerken met sociale structuren 
op alle niveaus volgt dat het internet, ondanks 
zijn globale kenmerken, zeker ook mogelijk-
heden biedt op lokaal niveau. Maar hoe zien 
deze mogelijkheden eruit? En in hoeverre is 
het lokale netwerk dan wel verandert met de 
komst van het internet? 

Opkomst en ontwikkeling communicatie-
technologie 

Noodzaak dwingt tot het bedenken van oplos-
singen. Dit is een fenomeen dat zich door de 
eeuwen heen telkens weer voordoet. Zo ook in 
het geval van communicatie ten behoeve van 
het onderhouden en verbeteren van sociale 
netwerken. Op het gebied van nieuwe media 
was één van de allereerste uitvindingen wat 
betreft communicatie de elektrische telegraaf. 
Uitgevonden in 1843, bleek het algauw een 
communicatiemiddel te zijn dat een enorme 
invloed had op bestaande lokale sociale net-
werken. De elektrische telegraaf was het eer-
ste apparaat dat in staat was om de dimen-
sies van tijd en ruimte, zoals men die altijd 
gekend had, te doorbreken. Niet lang na de 
uitvinding van de telegraaf volgde de uitvin-
ding van de telefoon in 1876. Zo revolutionair 
als de telegraaf was geweest, de telefoon had 
een nog veel grotere impact op lokale sociale 
netwerken. Dit wordt bevestigt in het hand-
boek ‘New Media: A Critical Introduction’, waar 
de auteurs zelfs spreken van “the debasement 
and displacement of an authentic organic folk 
culture” (Lister et al. 2003: 69) als een gevolg 
van de opkomst van de telefoon. De telefoon 

maakte het mogelijk om in direct contact te 
staan met iemand die fysiek niet direct bereik-
baar was. 

Zoals de telefoon ruim 100 jaar geleden een 
revolutie voor het onderhoud van lokale sociale 
netwerken betekende, de impact die het inter-
net had op deze lokale sociale netwerken eind 
vorige eeuw was minstens even groot. Niet al-
leen geluid, maar ook beeld en tekst of zelfs 
een combinatie daarvan kon direct verzonden 
worden naar iemand aan de andere kant van 
de wereld. Zoals de Canadese filosoof Marshall 
McLuhan zou zeggen: “[t]he new electronic in-
terdependence recreates the world in the im-
age of a global village” (McLuhan 1962: 43). 
Zoals eerder gezegd, zien onderzoekers als 
Quan-Haase en Wellman (2002), Goldsmith 
(2007) en Nie (2001) in de opkomst van het 
internet vooral negatieve gevolgen voor het 
bestaan van lokale sociale netwerken. Maar 
hebben zij wel een totaalplaatje weten te ge-
ven van de situatie? Want welke gevolgen 
heeft de opkomst van het internet nu precies 
gehad voor lokale sociale netwerken? Het is 
duidelijk dat het internet een extra dimensie 
toegevoegd heeft aan deze relaties. Maar hoe 
zien deze nieuwe mogelijkheden op het ge-
bied van het onderhouden van netwerken er 
precies uit en is er inderdaad sprake van dat 
de easy access tot globale sociale netwerken 
het einde betekent voor lokale sociale netwer-
ken? Aan de hand van Castells (2000) zal er 
nu op zoek gegaan worden naar “the techno-
logical arrangements through which humans 
act upon matter (nature), upon themselves, 
and upon other humans”, om deze vragen te 
beantwoorden en het beeld dat bovenstaande 
onderzoekers geschetst hebben aan te vullen. 
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Lokale sociale netwerken en de komst van 
het internet

De opkomst van het internet en de gemakkelij-
ke toegang tot globale sociale netwerken ging 
gepaard met een opkomst in cyberskeptische 
visies over deze zelfde opkomst. Zo zou de in-
teresse voor globale netwerken de interesse in 
de lokale gemeenschap verminderen, zou de 
tijd die mensen online besteden ten koste gaan 
van de tijd die ze anders aan face-to-face con-
tact zouden hebben besteedt en zouden men-
sen zich zelfs afgesloten voelen van de wereld, 
vrienden en familie wanneer zij geen toegang 
zouden hebben tot het internet. Wat opvalt aan 
de argumentatie in het tot nu toe beschreven 
debat, is dat het erg eenzijdig lijkt te zijn. Zo 
gaan de onderzoekers voorbij aan het feit dat 
de tijd die men online besteedt ook gestoken 
zou kunnen worden in het onderhouden van 
lokale sociale contacten. Het unieke van het 
internet is namelijk dat het beschikt over “the 
rare ability to support any scale of social group 
and users can connect to local and non-local 
networks simultaneously, creating bridges be-
tween the two” (Davies 2004: 4). Met name 

deze tweezijdigheid, het aspect van ‘bruggen 
slaan’, mist in het bovenstaande debat. 

Hampton (2004) voegt nog een interessant 
punt toe aan het debat wanneer hij zegt dat 
“the Internet may hold as much promise for 
reconnecting people to communities of place 
as it does for liberating people from them” 
(Hampton 2004: 217). Met andere woorden: 
hoewel het internet mogelijkheden biedt om 
te ‘ontsnappen’ aan het lokale sociale net-
werk, biedt het tegelijkertijd nieuwe moge-
lijkheden voor mensen die meer met hun lo-
kale gemeenschap in contact willen komen. 
Sterker nog, communicatie via het internet 
“affords personalization of social interaction 
to a degree that enables people to shift from 
door-to-door and place-to-place relationships 
to person-to-person and role-to-role relation-
ships” (Foth 2006: 208). Niet alleen bevordert 
het internet dus lokale sociale interactie, het 
vergemakkelijkt deze zelfs zozeer dat profes-
sor Marcus Foth een ‘verpersoonlijking van so-
ciale interactie’ onderscheidt. Kijkend naar de 
argumentatie van Hampton en Foth ontstaat 
er dankzij het internet in principe een nieuwe 
publieke sfeer, waar het gaat om het ontstaan 
van nieuwe communicatiekanalen, welke een 
toevoeging vormen aan de al bestaande com-
municatiekanalen. Of wellicht is deze publieke 
sfeer niet zozeer nieuw, maar zijn Hampton 
en Foth erin geslaagd om, zoals Van den Haak 
(2010) elders in dit tijdschrift stelt, ‘op een an-
der niveau een al bestaand maar tot dusver 
onontdekt fenomeen bloot te leggen’. Wellicht 
zou dit fenomeen beschreven kunnen worden 
als ‘glokalisatie’. Hampton defi nieert glokalisa�Hampton definieert glokalisa-
tie als volgt: “the adoption of global technolo-
gies like the Internet for local use” (Hampton 
2004: 226). 

Uit het bovenstaande blijkt dat het inter-
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net dus gebruikt kan worden voor “global or 
non-local transactions and [it can be used] 
for strengthening local communications and 
transactions inside a city or rural community” 
(Sassen 2002: 382). In tegenstelling tot wat 
de cyberskeptics met hun argumentatie sug-
gereren, verzwakt het internet lokale sociale 
contacten dus niet. Maar, de opkomst van het 
internet heeft wel degelijk op een andere ma-
nier een impact gehad op lokale sociale net-
werken. Uit het bovenstaande valt namelijk 
een verandering te onderscheiden in hoe deze 
lokale sociale netwerken onderhouden wor-
den. Door de aard van het internet veranderen 
concepten als tijd en ruimte – belangrijk voor 
het onderhouden van contacten – van beteke-
nis, met alle gevolgen van dien. 

‘Timeless time’ en de ‘space of places’

Het bovenstaande in acht nemend, lijkt dit on-
derzoek uit te gaan komen op een conclusie 
die alles te maken zal hebben met convergen-
tie. De ontwikkelingen lijken samen te komen 
in één grote harmonie die samen te vatten valt 
als ‘glokalisatie’. Niets is echter minder waar. 
Zoals zal blijken komt professor in de socio-
logie van nieuwe media en cultuur Tiziana 
Terranova met haar theorie over divergentie 
en disharmonie meer in de buurt, wanneer de 
concepten van tijd en ruimte en hoe deze ver-
anderden in acht genomen worden. Tot dusver 
zijn deze concepten onderbelicht, terwijl ze 
juist van groot belang zijn binnen de netwerk-
theorie. Het is dan ook hoog tijd om toe te 
lichten waarom tijd en ruimte een belangrijke 
rol spelen binnen netwerktheorie. 

Zoals met alle historische ontwikkelingen, is 
“the emergence of a new social structure linked 
to a redefinition of the material foundations 
of our life, of time and space” (Castells 2000: 
13). Zo ook in het geval van onze netwerk�Zo ook in het geval van onze netwerk-

maatschappij. Belangrijk bij het karakterise-
ren van onze netwerkmaatschappij, zijn twee 
begrippen die Castells geïntroduceerd heeft, 
namelijk ‘timeless time’ en de ‘space of flows’. 
Castells bedoelt hiermee het volgende: “[with 
timeless time], on the one hand, time is com-
pressed and on the other hand, time is de-se-
quenced,  including past, present, and future 
occurring in a random sequence. The space of 
flows refers to the technological and organi-
zational possibility of organizing the simulta-
neity of social practices without geographical 
contiguity” (Castells 2000: 13). Deze twee 
begrippen zijn van groot belang om te kun-
nen begrijpen hoe de komst van het internet 
het onderhouden van lokale sociale netwerken 
veranderd heeft. 

 
Tijd en ruimte. Voor het onderhouden van lo-
kale contacten is de ruimte altijd van het 
grootste belang geweest: om elkaar te kunnen 
spreken is face-to-face contact onontbeerlijk. 
Uiteraard was de tijd ook van belang – je moet 
elkaar immers tegelijkertijd kunnen spreken, 
anders is een gesprek vrij zinloos – maar deze 
factor was een gegeven: als je elkaar face-to-
face sprak, betekende dit automatisch dat je 
elkaar ook tegelijkertijd sprak. Met de komst 
van het internet valt deze directheid wat be-
treft ‘ruimte’ weg, ook in lokale sociale net-
werken. Dit geldt ook voor de vanzelfspre-
kendheid van tijd: bij communicatie via het 
internet is gelijktijdigheid geen gegeven meer. 
Door de versmelting van het internet met het 
dagelijks leven, wordt de concrete ruimte 
waarin geleefd wordt – oftewel de ‘space of 
places’ – steeds meer aangetast door een “sin-
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gle, electronic and global space accessible at 
the click of a mouse: the edge of forever or 
timeless time” (Terranova 2004: 43). Dit bete-
kent dat er een verschuiving ontstaat wat be-
treft de belangrijkste voorwaarde om elkaar te 
kunnen spreken: een verschuiving van ruimte 
naar tijd. Via het internet is het namelijk mo-
gelijk om elkaar face-to-face spreken, bijvoor-
beeld via een webcam, terwijl je je niet in de-
zelfde ‘space of places’ bevindt. Gevolg hiervan 
is dat “the simultaneity of actions has taken 
precedence over the succession of events and 
the world has been reduced to one unique time 
and space” (Terranova 2004: 43). Castells zou 
stellen dat de ‘space of places’ steeds meer be-
gint te verschuiven richting de ‘space of flows’. 
Wanneer de hele wereld inderdaad zou bestaan 
uit ‘one unique time and place’, valt het voor te 
stellen dat dit enorme gevolgen heeft voor zo-
wel lokale als globale netwerken. Dit fenomeen 
definiëren als ‘glokalisatie’ is niet langer toe-
reikend. 

Het internet: annihilation of space? 

De ontdekking van een verschuiving van de 
‘space of places’ richting de ‘space of flows’ 
zorgt ervoor, dat om de invloed van het inter-
net op lokale sociale netwerken goed te kun-
nen onderzoeken, vooral op zoek zal moeten 
worden gegaan naar bewijs of het inderdaad zo 
is dat “space [is being annihilated] in favour of 
time” (Terranova 2004: 43). Want als gebeur-
tenissen dankzij nieuwe media overal direct te 
ervaren zijn, valt er dan niet te spreken van 
één tijd en ruimte? En maakt het dan nog uit 
of je je, bij het ontvangen van deze informa-
tie, bevindt in een lokaal of een globaal sociaal 
netwerk? Valt de hele wereld dan eigenlijk niet 
te zien als één groot lokaal sociaal netwerk? 

Voordat we deze utopische visie als oplos-
sing voor het probleem binnenhalen, moeten 

we ons er wel van bewust zijn dat we dan een 
aantal aannames rondom tijd en ruimte doen 
die volgens professor Henri Bergson te om-
schrijven zijn als “Western metaphysics’ rela-
tion to duration” (Terranova 2004: 50). Deze 
opvatting gaat er vanuit dat het een object een 
bepaalde tijd kost om een bepaalde ruimte te 
doorkruisen. Hierbij worden er de volgende 
aannames omtrent tijd en ruimte gedaan: ten 
eerste heb je de homogene tijd die het een 
object, bijvoorbeeld een vliegtuig, kost om van 
A naar B te komen. Ten tweede is daar de ho-
mogene ruimte die het vliegtuig heeft moeten 
doorkruisen om op zijn bestemming aan te ko-
men. Het probleem hiermee, aldus Bergson, is 
dat we de ‘virtuality of duration’ uit het oog 
verliezen, oftewel de “qualitative change that 
every movement brings not only to that which 
moves, but also to the space that it moves in 
and to the whole into which that space neces-
sarily opens up” (Terranova 2004: 51). Voor 
het verzenden van informatie geldt precies 
hetzelfde: “information is not simply trans-
mitted from point A to point B: it propagates 
and by propagation it affects and modifies its 
milieu” (Ibidem). Kunnen we dus stellen dat 
‘space is being annihilated in favour of time’ 
en dat de hele wereld te zien valt als één groot 
lokaal netwerk? Niet wanneer we de virtuality 
of duration in acht nemen, omdat bij het ver-
zenden van informatie de omgeving verandert, 
waardoor de ontvanger van de informatie zich 
automatisch niet meer in hetzelfde netwerk 
bevindt. 

Het is aangetoond dat lokale sociale netwerken 
niet verzwakten door de komst van het inter-
net, maar het is ook duidelijk dat het internet 
wel een verandering teweeg heeft gebracht: 
de eerder genoemde ‘real virtuality’ van Cas-
tells verbindt de werkelijkheid nu eenmaal on-
losmakelijk met de virtuele wereld. De term 
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‘glokalisatie’ leek op het eerste gezicht een 
goede omschrijving te zijn van de ontwikkelin-
gen. Maar, wanneer de begrippen van tijd en 
ruimte in acht genomen worden, voldoet ook 
‘glokalisatie’ niet meer als accurate beschrij-
ving van het opduikende fenomeen. Vanwege 
de virtuality of duration kan de oplossing ook 
niet gezocht worden in de wereld te zien als 
één groot lokaal netwerk: convergentie is niet 
het antwoord. De divergentie en een gebrek 
aan harmonie, zoals voorgesteld door Tiziana 
Terranova, geeft al meer en wellicht correctere 
handvatten om het blootgelegde fenomeen te 

kunnen bevatten. Toch kan ons huidige aan-
bod aan netwerktheorieën de vreemde tus-
senvorm van ‘netwerk’ die ontstaan is door de 
komst van het internet niet omvatten. Verder 
onderzoek naar de aard van dit ‘nieuwe net-
werk’ is nodig; mij zal het niet verbazen wan-
neer de zoektocht naar een antwoord zou lei-
den tot het ontwikkelen van een geheel nieuwe 
netwerktheorie. We hebben ons een tijdlang 
‘towards glocalization’ bewogen, nu is het tijd 
voor de stap ‘beyond’! 
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