
Zo op het eerste gezicht lijkt de oorlog in Oekraïne vooral ‘analoog’ te 
verlopen. Het Russische leger valt aan met raketten, tanks en soldaten 
en schiet van alles en nog wat in puin. Tegelijkertijd is het ook een 

economische én een digitale oorlog – hoewel het laatstgenoemde aspect veel 
minder zichtbaar is. 

Op de dag van de invasie, op 24 februari, werden duizenden modems van 
de Oekraïense overheid offline gehaald. Deze modems maakten gebruik van 
de KA-SAT-satelliet van het Amerikaanse communicatiebedrijf Viasat, dat niet 
geheel toevallig op dat moment last had van een ‘gedeeltelijke netwerkstoring’. 
Oftewel: de internetverbindingen van Viasat-klanten in Oekraïne waren 
gehackt. In de daaropvolgende dagen zag je een opeenvolging van digitale 
aanvallen en werden onder meer internetprovider Triolan en telecomprovider 
Ukrtelecom platgelegd na DDoS-aanvallen. 
 
Oekraïense hackgroepen gingen in de tegenaanval en richtten hun digitale 
pijlen op Russische doelwitten. Het Oekraïens cybersecuritybedrijf Hacken, 
dat tot voor kort kwetsbaarheden zocht in de netwerken van westerse klanten, 
heeft het roer omgegooid en valt Russische bedrijven en infrastructuur aan. 
Het bedrijf roept iedereen op zich aan te sluiten bij hun ICT-leger en stelt 
daarbij beloningen in het vooruitzicht. 
 
Ook Anonymous mengde zich in de strijd. Het hackerscollectief heeft 
verschillende Russische overheidssites platgelegd en onder meer de Russische 
staatstelevisie gehackt. De Oekraïense vicepremier Mychajlo Fedorov riep 
zelfs buitenlandse vrijwilligers op om zich bij het zogeheten IT Army for 
Ukraine aan te sluiten, waar vele duizenden deelnemers gehoor aan gaven. Zij 
kregen vervolgens handleidingen en tips via Telegram doorgestuurd, waarin je 
bijvoorbeeld kunt lezen hoe je zelf een DDoS-aanval opzet.
 
Video’s van gevangengenomen Russen en Oekraïense boeren die rondrijden 
in buitgemaakte Russische tanks, president Volodymyr Zelensky die op social 
media toespraken en boodschappen verspreidt, boodschappen verstopt in 
Russische recensies op Google Maps - deze oorlog is misschien wel digitaler 
dan ooit. Feit is echter dat al die initiatieven - hoe nobel ook - zich juridisch 
gezien in een schemergebied bevinden. Wie in Nederland een steentje bij wil 
dragen, gebruikt immers Nederlandse infrastructuur, zoals KPN en Ziggo. Het 
is nog maar de vraag hoe strafbaar de Nederlandse overheid dit vindt. En wat 
gebeurt er als Rusland hackpogingen als een oorlogsdaad beschouwt van een 
Navo-lidstaat? 
 
Hoe verleidelijk het ook is om online mee te vechten, het gevaar bestaat dat 
je jezelf of je omgeving tot doelwit maakt. En zoals in dit nummer te lezen is, 
is lang niet iedereen voorbereid op een mogelijke tegenaanval. En om het nog 
risicovoller en complexer te maken, verspreiden nepkanalen die doen alsof ze 
van IT Army of Ukraine zijn malware en virussen. Cybersecurity is – voor wie 
het nog niet doorhad – soms letterlijk een kwestie van leven en dood.
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