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NSA verzamelt inlichtingen met een ‘home-field advantage’ 

Een jaar Snowden-onthullingen in perspectief 

Constant Hijzen 

In juni is het een jaar geleden dat Edward Snowden zijn onthullingscampagne 
begon. Sindsdien is het bestaan van diep geheime en vooral zeer complexe 
Amerikaanse en Britse inlichtingenprogramma’s, operaties en tools onder 
mysterieuze namen als PRISM, MUSCULAR en MARINA publiek bekend geworden. 
Stukje bij beetje tekent zich een beeld af van hoe de meest geavanceerde 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten op aarde in een toenemend digitale 
werkelijkheid opereren. Nu de politieke en publieke sensatielust van de eerste 
maanden wat is weggeëbd, ontstaat ruimte voor reflectie. Wat heeft Snowden 
allemaal onthuld en zijn we daar wijzer van geworden? Tijd voor een terugblik. 

Snowden op de vlucht 

Het begon op 20 mei 2013 toen Edward Snowden, een 30-jarige ICT-
infrastructuuranalist voor het Amerikaanse bedrijf Booz Allen Hamilton, met vier 
laptops arriveerde in Hongkong. Enige tijd later vertrok hij naar Moskou. Daar zit hij 
nog steeds. Snowden werkte de laatste jaren via zijn werkgever voor onder meer de 
National Security Agency (NSA), de grootste van de Amerikaanse geheime diensten. 
Werkend voor die dienst bekruipt hem naar eigen zeggen het gevoel dat de 
Amerikaanse geheime diensten in hun verzamelwoede van telefoon- en 
internetgegevens van burgers veel te ver gaan. De Verenigde Staten zijn in een 
surveillance state veranderd, zegt Snowden. Hij vindt het tijd dat burgers dat te 
weten komen zodat ze zelf kunnen beslissen wat ze daarvan vinden. Om die reden 
ontvreemdde hij digitaal een berg bestanden en begon met hulp van onder andere 
journalist Glenn Greenwald een zorgvuldig geregisseerde onthullingscampagne. 

De onthullingen werpen licht op verschillende aspecten van het inlichtingenwerk van 
hoofdzakelijk de NSA. Die Signals Intelligence-dienst (SIGINT) is door president 
Truman op 24 oktober 1952 per geheim memorandum opgericht en is belast met 
het wereldwijd onderscheppen en ontcijferen van communicatie ter ondersteuning 
van de Amerikaanse politieke, economische en veiligheidsbelangen. 

De documenten die Snowden het afgelopen jaar in omloop bracht zijn vooral slides 
van interne powerpointpresentaties waarop de precieze werking en het nut van veel 
van de verschillende inlichtingenprogramma’s staat beschreven. Via kranten als The 
Guardian, The Washington Post, Der Spiegel en in Nederland ook NRC Handelsblad 
kwamen talloze geheimen in de openbaarheid terecht. De onthulde geheimen 
zeggen enerzijds iets over datgene waar de NSA naar op zoek is en anderzijds hoe de 
NSA die gegevens verzamelt en benut. 



De diepe wond van 9/11 

NSA kreeg meer bevoegdheden 

Het eerste document dat Snowden via The Guardian publiceerde was een 
Amerikaans gerechtelijk bevel waaruit bleek dat de Amerikaanse overheid de 
telecomgigant Verizon verplicht tot het overdragen van de telefoongegevens van 
miljoenen Amerikanen (zoals telefoonnummers, de duur van de gesprekken en de 
locatie) — ook aan de NSA, die van oudsher een buitenlandse inlichtingentaak heeft. 
In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Federal Bureau of Investigation (FBI) was de NSA 
niet bevoegd om inlichtingen over Amerikaanse burgers op Amerikaans grondgebied 
in te winnen. Daar kwam verandering in toen de Twin Towers instortten op 11 
september 2001. Als de Bush-regering Michael Hayden, de toenmalige directeur van 
de NSA, vlak na de aanslagen vraagt wat hij nodig heeft om nieuwe aanslagen te 
voorkomen, antwoordt Hayden dat hij ook de communicatiegegevens van 
Amerikaanse burgers wil betrekken bij de inlichtingenverzameling en -analyse.1 

Die wens vloeide voort uit een van de conclusies in het rapport van het Amerikaanse 
Congres over de aanslagen van 9/11: een van de aanslagplegers bleek namelijk 
voorafgaand aan de aanslagen in San Diego te hebben gewoond en regelmatig met 
een bij de Amerikaanse inlichtingengemeenschap bekend nummer in Jemen te 
telefoneren. Die dots hebben de Amerikaanse diensten niet met elkaar verbonden. 
In de speurtocht naar nieuwe aanslagplegers wilde Hayden dus de bevoegdheid om 
ook met telecommunicatiegegevens van Amerikanen te werken — iets wat nogal 
gevoelig ligt sinds het Watergate-schandaal en de onderzoeken van het Church 
Committee halverwege de jaren zeventig. 

Schaalvergroting 

De aanslagen slaan echter een diepe wond. Vanaf dan is veel geoorloofd in de strijd 
tegen het terrorisme. De NSA kreeg daarom de gewenste bevoegdheid, die de dienst 
niet alleen gebruikt om telefoongegevens te verzamelen, maar ook alle andere 
denkbare vormen van digitale communicatie. Snowden toonde dat aan door het 
zogenoemde PRISM-programma te onthullen, waarmee de NSA gegevens mag 
raadplegen die op de servers van internetproviders en bedrijven als Google, 
Facebook en Apple berusten. Die bedrijven beschikken over gegevens van alle 
burgers wereldwijd die gebruik maken van hun producten of diensten.  

Wat de NSA niet via deze weg kan bemachtigen, sleept de dienst binnen door 
digitaal in te breken bij deze bedrijven via zogenoemde ‘achterdeurtjes’, eveneens 
een bevoegdheid van de dienst. Daarbij helpt het dat 90% van de mondiale 
internetcommunicatie via de VS loopt — een home-field advantage, schrijft de NSA 
zelf. De schaal van inlichtingenvergaring van digitaal communicatieverkeer is 
daardoor enorm.2 

De data over de data 

Niets is veilig voor hacken door NSA 



Een andere categorie documenten die Snowden via Greenwald in de publiciteit 
bracht, wierp licht op de vraag hoe de NSA data verzamelt. Veel van Snowdens 
onthullingen laten zien hoe belangrijk het kabelgebonden telecommunicatieverkeer 
is geworden. Terwijl veel communicatie tot enkele jaren geleden vooral niet-
kabelgebonden was, dus via radio en satellieten verliep, loopt nu steeds meer 
telecommunicatie over dit soort glasvezelkabels. Wie zich toegang kan verschaffen 
tot kabels en knooppunten, krijgt toegang tot de telecommunicatie van hele 
continenten. Zo bleek dat het Government Communications Headquarters (GCHQ), 
de Britse SIGINT-dienst die jaarlijks tientallen miljoenen dollars van de Amerikanen 
ontvangt en nauw met hen samenwerkt, met het programma Tempora meer dan 
tweehonderd trans-Atlantische glasvezelkabels aftapt. 

Daarnaast heeft de NSA allerlei andere methoden ontwikkeld om zich toegang tot 
digitale gegevens te verschaffen. De NSA breekt in, laat malware achter (NRC 
Handelsblad onthulde in november dat er 50.000 ‘implants’ zijn gerealiseerd) en 
manipuleert bedrijven die voor vercijfering van data zorgen. Niets wat digitaal 
toegankelijk is — van Blackberry’s, tablets, netwerken van bedrijven en digitale 
geldstromen tot financiële instellingen en telecombedrijven — zal immuun zijn voor 
de geavanceerde hackactiviteiten van de NSA.3 

‘Helft van de internetcommunicatie’ 

Het gaat de NSA bij deze activiteiten in eerste instantie om metagegevens 
(metadata), zeg maar de data over de data: niet het besprokene tijdens de 
telefoongesprekken, maar de duur ervan, de nummers, de tijdstippen en de locaties; 
niet de mobiele telefoongesprekken zelf, maar wel de contactlijsten, agenda’s, 
notities, het SMS-verkeer en alle bijbehorende GPS-gegevens van die telefoons. Die 
gegevens worden aangevuld met de meest uiteenlopende data zoals bankgegevens, 
internetgeschiedenis, informatie van Facebookprofielen (bijvoorbeeld likes), 
gegevens van verzekeraars, reisgegevens, Whatsapp-gesprekken, stemgedrag, 
belastinggegevens, emailadressen, locatiegegevens, IP-adressen, en talloze andere 
gegevens. Zelfs het populaire spelletje Angry Bird blijkt relevante gegevens op te 
leveren. De systemen van de NSA bieden volgens Snowdens documenten ruimte 
voor 94 verschillende typen data entries.4 

De interesse is dus breed en diep. Om hoeveel data het gaat blijkt uit een document 
dat de dienst in reactie op de onthullingen zelf vrijgeeft in een poging de ophef over 
de grootschaligheid van zijn gegevensverwerking te sussen. De NSA ‘raakt’ slechts 
1,6% van het dagelijkse internetverkeer, waarvan slechts 0,025% nader bekeken 
wordt, schrijft de dienst. Maar critici wijzen erop dat de bulk van het internetverkeer 
bestaat uit muziek en video en de uitwisseling van grote bestanden en dat die 1,6% 
best eens min of meer de helft van alle menselijke communicatie die over internet 
gaat kan ‘raken’. Die gegevens slaat de NSA op de eigen servers op en maakt ze 
direct doorzoekbaar voor analisten. Via bijvoorbeeld het programma BOUNDLESS 
INFORMANT worden de aantallen data die de NSA-units mondiaal verzamelen 
inzichtelijk gemaakt. 



Alles geoorloofd in de strijd tegen het terrorisme 

Netwerkanalyses 

Het is de vraag wat de NSA met al die gegevens doet. Op basis van de documenten 
zijn min of meer twee basisfuncties te ontwaren. Ten eerste kunnen de metadata 
helpen om op een geaggregeerd niveau menselijk gedrag in kaart te brengen. De 
NSA gebruikt de metagegevens voor patroonherkenning en profilering en vooral 
voor netwerkanalyses. Op basis van de breed geschakeerde ruwe data is het 
bijvoorbeeld mogelijk om een potentieel gevaarlijk persoon uit een terroristisch 
netwerk eerder op het spoor te komen. Door netwerkanalyses kunnen mogelijke 
interessante ‘hubs’ of leden zichtbaar worden gemaakt: een ondersteuner, een 
wapenleverancier, een voorheen onzichtbare organisator, of zelfs een toekomstige 
aanslagpleger. Die indicaties kunnen voortvloeien uit iemands plek in een bepaald 
netwerk (de NSA onderscheidt 163 typen relaties) of iemands communicatiegedrag. 
Als er ineens een Amerikaans nummer opduikt in een terroristisch netwerk dat in 
Jemen actief is, dan kan dat dus een aanleiding zijn om die persoon tot object van 
verder onderzoek te maken. 

Databank 

Een tweede functie van deze inlichtingeninspanningen ligt besloten in de 
databankfunctie. Diensten als de NSA hebben de ambitie om wereldwijd op ieder 
gewenst moment zichzelf toegang te kunnen verschaffen tot iemands communicatie. 
Als zij namelijk, bijvoorbeeld nadat een metadata-analyse een aanwijzing oplevert 
over een specifiek persoon, van ongericht naar gericht onderzoek willen 
overschakelen, dan gaat de inhoud van die communicatie een belangrijke rol spelen. 
Na een rechterlijke machtiging mag de communicatie ontcijferd en gelezen of 
beluisterd worden. Veel van de inhoudelijke communicatie die naast de 
metagegevens op de servers van de NSA terecht komt, staat daar dus om mogelijk in 
een later stadium te worden benut.  

Doel 

Voor welke doeleinden deze vorm van inlichtingeninwinning wordt gebruikt is echter 
minder duidelijk. Een deel ervan wordt uitgewisseld met andere landen, laat 
Snowden zien; bijvoorbeeld binnen de NAVO, binnen de Five Eyes community (de 
Angelsaksische landen die op SIGINT-gebied nauw samenwerken) of op bilaterale 
basis. Inlichtingen- en veiligheidsdiensten blijken op grote schaal en zeer frequent 
inlichtingen met elkaar uit te wisselen. 

Dan blijft de vraag binnen welke taakgebieden de NSA (en zijn inlichtingenpartners) 
deze grote datastromen benutten. In algemene zin weten we dat de NSA Signals 
Intelligence inwint voor ‘inlichtingen- en contra-inlichtingendoeleinden, ter 
ondersteuning van militaire missies en ter bestrijding van terrorisme’. Maar voor 
welke van die taakgebieden de verzameling van bulkdata via de door Snowden 
onthulde programma’s nou hoofdzakelijk gebruikt wordt, wordt niet opgehelderd.5 



Wel heeft Snowden over enkele van die taakgebieden saillante documenten laten 
publiceren. The Guardian laat bijvoorbeeld zien hoe GCHQ in 2009 al het internet- en 
telefoonverkeer van Russische en Turkse delegaties die aan de G20-top in Londen 
deelnemen aftapte, onder meer door in de buurt van de top zelf internetcafés in te 
richten. Bovendien werd in oktober duidelijk dat de NSA de (onbeveiligde) 
partijtelefoon van de Duitse bondskanselier Angela Merkel afluisterde. Daarnaast 
blijken in april 2014 enkele Duitse bedrijven het object te zijn van gerichte 
communicatieonderschepping door de NSA, waardoor de dienst ook aan 
economische spionage lijkt te doen.6 

Toch lijkt het ongerichte binnenslepen van metagegevens vooral van belang te zijn 
voor militaire missies en terrorismebestrijding. Dat is althans de reden die de NSA-
leiding steevast aanvoert in hoorzittingen van het Amerikaanse Congres ter 
verdediging van de door Snowden onthulde inlichtingenprogramma’s. Ook president 
Obama hamert erop dat met deze inlichtingenprogramma’s terroristische aanslagen 
verijdeld worden. Maar van de 54 cases die de NSA op aandringen van het Congres 
publiceerde om nut en noodzaak van het grootschalige gebruik van metadata van 
telefoongesprekken te rechtvaardigen, doorstond uiteindelijk slechts één zaak de 
toets der kritiek. Desondanks zijn de bulkdata niet meer weg te denken uit de 
huidige inlichtingenpraktijk, verklaarde generaal Keith Alexander, toen de directeur 
van de NSA, tegenover een Senaatscommissie in december vorig jaar. Terug naar de 
situatie van vóór 9/11 noemde hij ‘ondenkbaar’.7  

Eeuwenoude praktijken 

Dat roept de vraag op hoe nieuw of fundamenteel anders de hedendaagse 
inlichtingenpraktijk is. Daar is wel wat op af te dingen. Veel van wat de Snowden-
documenten laten zien, is in algemene zin al bekend. We weten al langer dat SIGINT-
diensten als de NSA en GCHQ in feite ernaar streven alle communicatie wereldwijd 
te kunnen onderscheppen. Omdat mensen nu eenmaal over een diversifiërend 
aantal (digitale) kanalen communiceren, van mobiele telefoons, Skype, Whatsapp en 
Facetime tot Gmail, ligt het voor de hand dat de diensten ook op die gegevens azen. 
We weten eveneens allang dat ook bevriende staten elkaar nu eenmaal 
bespioneren. Ze proberen niet alleen elkaars economische, wetenschappelijke of 
industriële geheimen te ontfutselen, maar kijken elkaar veel breder in de kaarten, 
om zo hun positie te versterken in diplomatieke of economische besprekingen over 
bijvoorbeeld handelsovereenkomsten en tariefmuren. 

Institutionalisering 

Hoewel Snowden laat zien hoe geavanceerd de techniek en dus de werkpraktijk van 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten is geworden, zijn de onderliggende 
werkprincipes de afgelopen eeuwen niet ingrijpend veranderd. Het draait bij het 
inlichtingen- en veiligheidswerk om het verzamelen van specifieke informatie over 
tegenstanders of opponenten. Hoewel veel auteurs naar de Bijbel, de Romeinen en 
Sun-Tzu verwijzen om te bepleiten hoe oud de spionagepraktijk al is (het vak van de 
spion wordt vaak aangeduid als het ‘op één na oudste beroep ter wereld’), hebben 
staten pas in de loop van de negentiende en twintigste eeuw de inlichtingenfunctie 



geïnstitutionaliseerd.8 Dat begon binnen het leger, aangezien gesystematiseerde 
kennis van de (slag)kracht, wapens, tactieken, strategieën en plannen van vreemde 
legers van levensbelang is. Kennis van de slagkracht en de intenties van de 
tegenstander staat daarbij centraal. 

In Nederland werd daarom aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog de derde 
sectie van de Generale Staf (GS III) opgericht. Die eerste Nederlandse militaire 
inlichtingendienst verzamelde op basis van open bronnen inlichtingen over de 
strijdende legers. De officieren bij die sectie plozen overlijdensadvertenties in Franse 
kranten uit om de slagkracht van Franse legeronderdelen in kaart te brengen. Onder 
invloed van de revolutionaire woelingen van november 1918 — als in Duitsland aan 
het eind van de oorlog revolutionair geweld uitbreekt en in Nederland ook Pieter 
Jelles Troelstra tot revolutie oproept — ontstond parallel en enigszins verbonden 
aan het buitenlandse gevaar ook een binnenlandse tegenstander. Die mogelijke 
binnenlandse vijand vormde de aanleiding om ook in vredestijd een civiele 
veiligheidsdienst op te zetten die destijds hoofdzakelijk de communisten, radicale 
socialisten en anarchisten moest bestuderen.9 

SIGINT achter het IJzeren Gordijn 

In de Verenigde Staten valt die binnenlandse taak toe aan de Federal Bureau of 
Investigation (FBI); een gecombineerde federale politie- en veiligheidsdienst. Voor 
de buitenlandse inlichtingenverzameling werd in 1947 de Central Intelligence Agency 
(CIA) opgericht en in 1952 de National Security Agency (NSA). Met name de NSA 
kreeg in de Koude Oorlog een zeer belangrijke taak, namelijk het met behulp van 
technische middelen inwinnen van inlichtingen over de communistische 
tegenstander. Dat was van groot belang, omdat het voor westerse landen nagenoeg 
onmogelijk was om agentenoperaties achter het IJzeren Gordijn uit te voeren zonder 
ontdekt te worden. Het communistische blok was nagenoeg hermetisch afgesloten. 
Om te weten te komen wat daar op politiek, militair en sociaal gebied gebeurde, 
werd het effectieve gebruik van Signals Intelligence van toenemend belang.10 

De NSA ontwikkelde zich gedurende die Koude Oorlog tot een uiterst geavanceerde 
SIGINT-dienst die op basis van allerhande geïntercepteerde signalen en 
communicatie vanaf grondstations, schepen, vliegtuigen of satellieten communicatie 
en elektronische gegevens verwierf om daarmee de capaciteiten en intenties van de 
communistische vijand in kaart te brengen. Ook het ontcijferen van al die 
communicatie werd een specialisme van deze dienst. Terwijl SIGINT een van de 
meest onzichtbare vormen van inlichtingeninwinning is, is het belang ervan voor de 
besluitvorming enorm. Tot op de dag van vandaag, op het hoogste niveau: ook de 
Amerikaanse president krijgt dagelijks een boekje met intercepts onder zijn neus.11 

Plafonds doorbreken 

Van oudsher kent de SIGINT-praktijk twee belangrijke beperkingen. Ten eerste blijft 
de sortering, bewerking en selectie van gegevens structureel ver achter bij de 
interceptiecapaciteit. Hoewel vanaf de jaren tachtig de automatisering mede onder 
politieke druk (investeringen in techniek zijn politiek wenselijker dan 



personeelsuitbreiding) inzette, blijft het gros van de onderschepte data 
onaangeroerd op de digitale plank liggen. Een tweede beperking vormt de 
versleuteling, die in de loop van de digitale revolutie alleen maar complexer is 
geworden. Ook de NSA, met een miljardenbegroting en tienduizenden 
medewerkers, heeft in principe een beperkt aantal computers en mensen dat de 
nullen en enen in leesbare tekst of afbeeldingen kan omzetten, laat staan om te 
interpreteren wat de betekenis ervan is. 

Snowden laat echter zien dat beide klassieke plafonds zijn doorbroken. Kennelijk 
kunnen de computers van de NSA die exponentieel groeiende berg data aan en 
worden die data zodanig verwerkt dat de analisten er iets mee kunnen. Niet in de 
laatste plaats doordat Amerikaanse bedrijven hun sleutels moeten afstaan, 
vercijfering gemanipuleerd wordt en omdat veel software ‘achterdeurtjes’ bevat die 
de NSA kan gebruiken. 

Dat is de praktijk. En die zal vermoedelijk niet snel veranderen. Natuurlijk moet 
Obama de relatie met Merkel herstellen nadat bekend is geworden dat de NSA haar 
telefoon heeft afgeluisterd. En natuurlijk moet Obama het vertrouwen van het 
Amerikaanse publiek in de geheime diensten opvijzelen. Daarom heeft een 
onderzoekscommissie naar aanleiding van de onthullingen geadviseerd om delen 
van de grootschalige inlichtingenprogramma’s aan banden te leggen, bijvoorbeeld 
door de bevoegdheid om metagegevens te verzamelen aan een rechterlijke 
toestemming te onderwerpen en een externe toezichtcommissie in te stellen. 
Echter, deze adviezen zijn in een ‘NSA Reform Bill’ in het Huis van Afgevaardigden 
zodanig afgezwakt dat de New York Times zich afvraagt of van echte hervormingen 
nog wel sprake is.12 

In die zin lijkt Keith Alexander gelijk te hebben: terug naar de wereld van vóór 9/11 is 
onmogelijk. De datastromen worden alleen nog maar groter en belangrijker voor het 
werk van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Door Snowdens onthullingen komt 
ons steeds meer voor ogen te staan hoe digitaal de leefwereld van burgers is 
geworden, hoeveel digitale sporen we nalaten en op welke manier inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten hierop inspelen. Dat verdwijnt niet zomaar meer. Nu die 
kruitdampen zijn opgetrokken en de verontwaardiging wat is ingedaald, ligt de vraag 
op tafel wat de opbrengst van deze praktijken moet zijn en in welke mate ze de 
vrijheid van individuele burgers (mogen) schaden. Die discussie zou grondig gevoerd 
moeten worden, met oog voor de bijzonderheden van de inlichtingenpraktijk, maar 
zo open mogelijk. Niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in Europa. 

Constant Hijzen is als promovendus verbonden aan het Centre for Terrorism 
and Counterterrorism van de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden. Hij 
onderzoekt de rol van inlichtingen- en veiligheidsdiensten in de constructie van 
vijand- en dreigingsbeelden.  

Wilt u reageren? Mail de redactie: redactie@atlcom.nl.  
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