
Het Wilde Westen van nu 

Hoe zal het dreigingslandschap van de NAVO er anders uitzien in 2030, in vergelijking met nu? 

 

In 1998, nog geen 25 jaar geleden, ging programmamaker en cameraman Frans Bromet de straat op 

om aan voorbijgangers te vragen of ze een mobiele telefoon hebben. Antwoorden liepen uiteen van 

“wat moet ik met een mobiele telefoon” tot “ik heb al een telefoon thuis, dat vind ik wel genoeg”. 

Uiteindelijk kwamen alle antwoorden op hetzelfde neer: nee. Ik heb geen mobiele telefoon en ik 

hoef er ook geen. Inmiddels is dat, zoals weinigen vast ontgaan is, wel anders. De opkomst van de 

smartphone en daarmee het internet is misschien wel de belangrijkste ontwikkeling geweest van de 

afgelopen twee decennia. Zo’n 20 jaar na dit interview in 1998, is een deel van de geïnterviewden 

weer opgespoord. Iedereen van hen had inmiddels een smartphone, en bijna allemaal gaven ze aan 

niet meer zonder te kunnen. Internet en smartphones zijn een onderdeel van ons geworden. 

Niemand, ook niet overheden en bedrijven, kan meer zonder. En precies dit maakt het internet een 

beetje ongemakkelijk. Het werd verwelkomd als iets groots, wat mensen van over de hele wereld zou 

kunnen verbinden, wat de economie tig keer sneller zou kunnen laten draaien. Maar het feit dat 

overheid, bedrijf en bevolking er inmiddels zo afhankelijk van zijn, maakt de komst en groei van het 

internet ineens een stuk minder rooskleurig; want waar afhankelijkheid is, is kwetsbaarheid; en waar 

kwetsbaarheid is, zijn kapers.  

Die kapers zijn hackers. Met de opkomst van het internet zijn er tal van nieuwe manieren om 

inkomsten te vergaren ontstaan. Zo ook hacken. Door middel van het versturen van malware kunnen 

hackers via het internet toegang krijgen tot iemands meest persoonlijke gegevens. Van 

bankgegevens tot de inloggegevens van social media. Hiermee wordt handig ingespeeld op onze 

afhankelijkheid van en vergroeidheid met het internet. Maar zoals eerder gezegd: ook bedrijf en 

overheid hebben het internet nodig, en daarmee zijn ook zij frequente targets van hackers. Hiermee 

is een nieuwe vorm van hackers ontstaan. Hackers die voor politieke doeleinden worden ingezet 

door overheden: de hackerspion.  

Iedereen kent James Bond wel. De charismatische knappe Brit, die iedereen achterover doet slaan 

met zijn bijna buitenaardse vechtkunsten en zijn humor. Dit uiteraard ietwat geromantiseerde beeld 

van spionnen is iets waar we allemaal wel mee bekend zijn. Maar de spionnenwereld van rare 

gadgets, het afluisteren van telefoons en driedubbele identiteiten in casino’s is al heel lang verleden 

tijd. Inmiddels zijn het de volledig onzichtbare hackers die de dienst uitmaken in het spionagecircuit. 

Zo’n beetje elke inlichtingendienst ter wereld heeft hackers tot haar beschikking, die continu bezig 

zijn met het digitaal aanvallen van nietsvermoedende bedrijven, overheden en mensen. Er worden 

trolaccounts aangemaakt om fake news te verspreiden, er worden bedrijfsstrategieën en 

handleidingen voor ingewikkelde techniek gestolen, en er wordt (met succes) geprobeerd hele 

verkiezingen te beïnvloeden. Om maar iets te noemen: schattingen zijn dat de Chinese overheid 

50.000 tot 100.000 hackers tot haar beschikking heeft, die betaald worden om dag in dag uit digitale 

aanvallen uit te voeren. De Russische overheid werkt samen met hackersgroep Fancy Bear om 

aanvallen op voornamelijk Oekraïne en de Verenigde Staten aan te vallen. En ook het westen doet 

hier vrolijk aan mee, zo bleek nadat Julian Assange Wikileaks had opgericht. Hacken is het 

belangrijkste middel geworden om inlichtingen te verzamelen en om chaos in andere landen te 

veroorzaken. En het aantal cyberaanvallen groeit met de dag. Wat er in 2014 over een heel jaar aan 

cyberaanvallen werd gepleegd, was in 2021 maandelijkse kost. Hoeveel van deze aanvallen terug te 

herleiden zijn naar overheden is moeilijk te zeggen, en dat is precies het enge aan deze ontwikkeling. 

Wanneer een spion vroeger ontmaskerd werd, kon het al vrij snel duidelijk zijn in opdracht van wie 



hij bezig was. Hacken is veel anoniemer, waardoor overheden stellig kunnen ontkennen dat zij iets 

met gepleegde cyberaanvallen te maken hebben. Nog steeds ontkent de Russische president 

Vladimir Poetin elke betrokkenheid bij het proberen te beïnvloeden van de Amerikaanse 

verkiezingen in 2016. Ook nu in Oekraïne worden er op dagelijkse basis grote digitale aanvallen 

gedaan. Echt terug te herleiden naar Rusland zijn ze vaak niet, maar als men logisch nadenkt, kan 

men vrij snel concluderen dat Poetin er waarschijnlijk iets mee van doen heeft.  

De steeds frequenter plaatsvindende cyberaanvallen, en de sowieso steeds meer op censuur 

berustte nieuwsgeving in sommige landen, zorgen ervoor dat de voorheen zo groots bezongen 

openheid van het internet steeds meer in twijfel wordt getrokken door landen. “Is het niet beter om 

een eigen internet te hebben? Die je kan afsluiten wanneer je wil, kan controleren en censureren 

hoe je dat wil, en daar hackers uit het buitenland niet zomaar bij kunnen?” Een paar landen hebben 

dit al, zoals China, en Rusland is er nu ook mee aan het experimenteren. Langzaam begint steeds 

versnellende globalisering door het internet te stagneren. De mondiale integratie waar internet voor 

gezorgd heeft zal teruglopen, en daarmee ook integratie van realiteiten en wereldbeelden. Het 

internet is vooralsnog iets totaal nieuws voor de mensheid. Het is het Wilde Westen van de 21e 

eeuw. We weten simpelweg nog niet hoe we er goed mee om moeten gaan. In 2030 zal het internet 

minder wetteloos zijn, maar dat kan ook betekenen dat we teruggaan naar een tijd met verschillende 

machtsblokken, die elk volledig in hun eigen realiteit leven. Terug naar de Koude Oorlog. Zo wordt de 

wereld toch weer iets meer zoals die van James Bond.  

 


