
Advertenties voor 

farmaceutische 

producten is 80% van 

de totale hoeveelheid 

verzonden spam.

DigiWiki   
— Botnet is jargon voor een 
collectie van softwarerobots 

of bots, die automatisch en zelfstandig opereren. 
De term wordt vaak geassocieerd met het automa-
tisch versturen van ongewenste e-mail.

JAAP VAN TILL

Door de verwevenheid van 

mensen, machines en 

computersystemen is ook 

de fysieke wereld heel 

kwetsbaar voor digitale 

ongelukken of misdrijven.

N
etwerkonderde-

len en -verbin-

dingen zijn 

nieuw en veranderen snel. 

Wat ze doen en betekenen 

is buiten een kleine kring 

van nerds lastig te beoor-

delen, laat staan waarde-

ren. Voor een verbeter- en 

beveiligingsproces van ons 

stelsel van gekoppelde 

computersystemen is het 

hard nodig dat bestuur-

ders er ‘beeld’ bij krijgen.  

Ooit hielp ik om de di-

rectie van de Luchthaven 

Schiphol ervan te overtui-

gen dat er een netwerk-in-

frastructuur moest komen 

tussen alle gebouwen, die 

de bedrij-

ven op el-

kaar zou 

aansluiten. 

De financië-

le man keek 

zuinig, hij 

vroeg: ‘Wat 

hebben we 

daaraan?’ 

Mijn ant-

woord was: 

‘Kijk naar 

buiten, al-

les wat u 

6.  Niets is v

daar ziet bewegen – passa-

giers, vracht, voertuigen en 

vliegtuigen – gaat óók nog 

eens over de kabels.’ De fy-

sieke bovenwereld en de 

digitale onderwereld zijn, 

als het goed is, elkaars ge-

spiegelde en worden on-

derweg met elkaar vergele-

ken. Als organisaties goed 

verbonden zijn, kun je 

stappen in de keten over-

slaan. Reisbureaus zijn ge-

Gids voor 
doe-het-

zelf 
cyber 

defensie 

Drie tips van privacy-

waakhond Bits of 

Freedom om jezelf 

beter te wapenen:

1. Wachtwoorden

Gebruik liever een 

wachtzin dan een 

wachtwoord. Veel 

combinaties van 

letters en cijfers 

worden getypeerd als 

‘sterk’, maar zijn het 

niet.

2. Veel wachtwoorden

Iedereen heeft 

verschillende 

wachtwoorden voor 

allerlei sites. Bewaar 

ze in een wacht-

woordmanager als 

Keepass of Lastpass.

3. Versleuteling

Om automatisch een 

veilige verbinding tot 

stand te brengen kun 

je de browser add-on 

HTTPS Everywhere 

gebruiken.

Het handboek om 

zelf je internet te 

beveiligen staat op:

https://www.bof.nl/

ons-werk/internet-

vrijheid-toolbox/
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Jaap 

van Till 

is emeritus 

hoogleraar 

computer-

netwerken 

en internet-

gebruik

op het geven van de juiste 

economisch prikkels aan 

particulieren en bedrijven.

Zo zouden softwarele-

veranciers, e-commerce-

bedrijven en internet-

aanbieders bij nalatigheid 

– zoals het ontbreken van 

updates en adequate be-

veiligingssoftware – aan-

sprakelijk gesteld moeten 

kunnen worden voor be-

veiligingsincidenten. Ook 

een meldplicht voor inci-

denten zou helpen. Bedrij-

ven krijgen dan sterke 

prikkels ernst te maken 

van het bestrijden ervan, 

en hun afnemers worden 

geïnformeerd.

Eindgebruikers moeten 

niet alleen in Postbus 51- 

spotjes worden voorge-

licht, maar actiever betrok-

ken worden. Met behoud 

van concurrentie bij de 

ontwikkeling van virussoft-

ware, kunnen consumen-

ten bij aanschaf van nieu-

we systemen gewezen 

worden op de diverse be-

taalde en gratis virusscan-

ners, net als dat nu gebeurt 

voor internetbrowsers. Bij 

computers, smartphones 

en tablets zouden beveili-

gingsupdates automatisch 

kunnen plaatsvinden. Es-

sentiële beveiligingsup-

dates zouden ook voor ille-

gale versies van software 

beschikbaar moeten zijn.

Beveiligingsincidenten 

zijn net zo min als ziektes 

volledig uit te bannen, 

maar met enige dwang is 

de verspreiding beter te 

beheersen. Net als met het 

Rijksvaccinatieprogram-

ma geldt: voorkomen is 

vaak beter dan genezen.



Nadere studie van het Storm-botnet 

bracht in 2008 naar voren dat dit ene 

botnet een jaarlijkse opbrengst van 

€<2,6 mln had met het verzenden van 

farmaceutische advertenties.

Na een jarenlange 

strijd tegen illegale 

Viagra-spamming, verkoopt pro-

ducent PD zer inmiddels zijn pillen 

in een eigen online winkel.

eilig voor cyberboef

passeerd door de online 

reserveringssystemen van 

bijvoorbeeld Ryanair en 

Easyjet. Als de computer-

systemen hikken of verbin-

dingen verbreken, dan 

staat direct een deel van de 

luchthaven-flow stil met 

kans op ongelukken 

Dit beeld van realiteit in 

ketens van businesspro-

cessen en netwerk van 

draadjes eronder is overal 

om ons heen. Die twee we-

relden kunnen niet meer 

zonder elkaar werken. Let-

terlijk: de Fyra stopte vaak 

bij de grens omdat de 

draadloze externe verbin-

ding van de machinist 

daar even haperde. Dan  

wordt de trein automa-

tisch stilgezet.

Ook op wereldschaal 

werken deze ketens. Waar-

om projecteren de Chine-

Een 
mobieltje is 
eigenlijk een 
creditcard 
met een 
antenne

zen Rotterdam als eind-

punt in hun plannen met 

nieuwe zijderoutes (via de 

Noordelijke IJszee en via 

spoor door Rusland)? Hun 

computersystemen staan 

in Sjanghai en Rotterdam, 

en zijn verbonden. De con-

tainerschepen en treinen 

die zij hebben beladen, ko-

men in Rotterdam aan. 

Daar wordt de vracht over-

gezet op treinen en vracht-

wagens, mits de informa-

tie over de haardunne 

glasvezeldraadjes is aange-

komen. 

Draadloos is trouwens 

maar het laatste stukje van 

onze grote gekoppelde net-

werken met optic fiber-ka-

bels in de grond. Nog niet 

veel mensen hebben door 

dat een mobieltje eigenlijk 

‘een creditcard met een 

antenne’ is. Dat maakt 

transacties sneller en 

plaatsonafhankelijk. Komt 

u nog vaak bij een bank-

kantoor? 

Bedrijven zullen alleen 

kunnen overleven in de op-

komende relatiemaat-

schappij, als hun leiding 

tijdig verband weet te leg-

gen tussen bedrijfsproces-

sen in externe ketens en de 

onderliggende ICT-verbin-

dingen. Survival of the fit-

test betekent dat de ‘best 

extern aangeslotene’ over-

wint. Betrouwbare glasve-

zel-computerverbindingen 

worden dan een machts-

factor.
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