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We lopen anno 2016 net zoveel en waarschijnlijk zelfs
meer kans om slachtoffer te worden van digitale misdaad
dan van fysiek geweld. Wordt bijvoorbeeld het systeem
gehackt dat de bediening van sluizen regelt, dan kan dat een
watersnood veroorzaken die het halve land onder water zet.
Als kwaadwillenden er in slagen de digitale beveiliging van
banken te kraken, kan dat een financiële crisis ontketenen.
Zijn we voldoende toegerust om dergelijke bedreigingen
het hoofd te bieden?

tie en instructies zijn er wel. Diverse partijen
hebben voorlichtingsmateriaal ontwikkeld dat
laat zien waar we op moeten letten en wat we
moeten doen. Zo is een schat aan informatie te
vinden op https://veiliginternetten.nl, een
initiatief van diverse ministeries en het
bedrijfsleven. Ook KPN schenkt in haar
nieuwsbrieven regelmatig aandacht aan
digitale veiligheid. En de gezamenlijke banken
lanceerden dit jaar twee tv-spots (tiny.cc/
lu31ay en tiny.cc/7u31ay).

Gedrag en gemak
Dat zijn uitstekende initiatieven. Maar is het
voldoende dat informatie beschikbaar is?

De burger en
de strijd tegen
cybercrime

Mensen moeten die informatie niet alleen
weten te vinden, ze moeten die ook willen
gebruiken. Een van de knelpunten is dat
internet juist vanwege het gemak wordt
gebruikt: je hoeft tegenwoordig niet meer de
deur uit om aankopen te doen, je bankzaken te
regelen, de onderhoudsbeurt voor je auto af te
spreken. De tijd die zo vrijvalt, vullen we in ons
drukke leven weer in met andere activiteiten.
Als je je veilig wil gedragen op het internet,
moet je zelf actief op zoek gaan naar informatie en allerlei handelingen uitvoeren. Daar moet
je dan weer tijd voor vrijmaken. En dat gaat ten
koste van de tijd en het gemak die we juist
gewonnen hadden door het gebruik van
internet.2 Langetermijnvoordelen leggen het
doorgaans af tegen kortetermijnnadelen.
In dergelijke situaties steekt ook het fenomeen
onrealistisch optimisme al snel de kop op: ‘Het
zal toch allemaal zo’n vaart niet lopen?’3
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op sociale netwerksites hun kennis kunnen
testen. Of dat zal werken, zal moeten blijken.
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Zangeres Dolly Parton gaat in 2016 op tournee in de Verenigde Staten

herrieschopper in de voorverkiezingen hoopt in november 2016 tot de

en ze brengt een nieuw dubbel-cd uit. Joanna Lumley, actrice en

nieuwe president van de VS gekozen te worden. Intussen brengt

comédienne, is dit jaar niet alleen op tv te volgen als ze per trein door

filmregisseur Oliver Stone dit jaar de film Snowden uit en zijn col-

Siberië reist, maar ze brengt ook samen met Jennifer Saunders een

lega Steven Spielberg komt in 2016 met de film BFG (in het Nederlands

film uit naar de succesvolle komische tv-serie Absolutely Fabulous.

de GVR – de grote vriendelijke reus) naar het boek van Roald Dahl.

Econoom en hoogste baas van de Amerikaanse centrale bank (de Fed)

Zanger Bennie Jolink nam in 2015 weliswaar afscheid van Normaal,

Janet Yellen is ook in 2016 – volgens velen – de machtigste vrouw ter

maar hij staat nog steeds op het podium met zijn band de

wereld. Jane Birkin, actrice en zangeres, is in 2016 het gezicht in een

Pensionado’s. Paul Witteman, presentator, presenteert elke week op

campagne van modemerk Yves Saint Laurent. De eveneens 70-jarige

zondag op televisie het muziekprogramma Podium Witteman. En

actrice Susan Sarandon baarde in januari opzien door op de rode

eveneens presentator Ivo Niehe presenteert sinds 1981 – dus al 35

loper te verschijnen met een indrukwekkend diep decolleté. En leeftijds-

seizoenen – de TROS TV Show waarin hij (internationale) sterren

genoot en ook al actrice Sally Field krijgt lovende kritieken voor haar

ontvangt. Zo zou zomaar Sylvester Stallone bij hem kunnen aanschui-

rol in de film Hello, my name is Doris.

ven. Deze acteur won dit jaar een Golden Globe voor beste mannelijke

Zangeres Patti Smith toert dit jaar door Europa, in augustus treedt ze

bijrol in de film Creed. Hij was ook al de gedoodverfde favoriet voor een

op in Nederland. Donald Trump, de business tycoon en toch vooral

Oscar, maar die ging helaas aan zijn neus voorbij.

c #04 - MEI 2016

Het hart van het vak.

29

