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DE STRATEGIEËN VAN 
HET VERZET 



1. Minderen  
Navigeer op je eigen voorwaarden door de datasamenleving  
Less is more! Hoe minder hoe beter. Gegevens die niet zijn gecreëerd, kunnen 
niet worden verzameld, geanalyseerd, opgeslagen of verkocht. Deze strategie 
leunt op de veronderstelling: hoe minder data we produceren, hoe beter het is.  

Voorbeelden  
1. Het genereren van data beperken door zo min mogelijk informatie te geven. Je 
hoeft die velden in registratieformulieren niet per se allemaal in te vullen.  
2. De bezem door je online identiteit halen, de apps die je niet meer gebruikt 
van je telefoon halen, verouderde afbeeldingen, e-mails en berichten 
verwijderen.  
3. Ongewenste toegang blokkeren en Privacy Badger en NoScript installeren om 
cookies en scripts van derden te blokkeren, zodat ze geen toegang hebben tot 
je browser en geen gegevens kunnen verzamelen.  

2. Een rookgordijn optrekken  
Verstop je in de menigte! Breng bedrijven in verwarring met herrie. Met de 
strategie van het rookgordijn worden grote hoeveelheden nep-informatie 
gecreëerd, zodat bedrijven, overheden en andere mensen niet begrijpen welke 
gegevens echt zijn en welke nep.  

Voorbeelden  
1. Meerdere nepprofielen aanmaken op sociale media met gelijksoortige namen 
of afbeeldingen. 
2. Je individuele identiteit op Facebook maskeren door het creëren van een 
groepsaccount en groepsidentiteit.  
3. Een hoop herrie maken door op willekeurige advertenties te klikken. Je kunt 
hiervoor ook Adnausium installeren, een tool die op de achtergrond die herrie 
voor je maakt terwijl jij je bezighoudt met andere dingen.  
4. Google misleiden door TrackMeNot te installeren, een tool die willekeurige 
zoekopdrachten genereert en daarmee je echte zoekopdrachten en vragen 
maskeert.  
5. Een VPN gebruiken om je IP-adres te veranderen.  
6. De naam in je telefoon wijzigen. 
7. Je gewoontes doorbreken...  

3. Opdelen in compartimenten  
Verdeel en heers! Offline zijn we verschillende personages in verschillende 
sociale situaties: op het werk of op school zijn we een andere versie van onszelf 
dan thuis, in de kroeg of in de sportschool. We wisselen heel vanzelfsprekend 
tussen deze verschillende identiteiten. De opdelingsstrategie gaat ook over het 
wisselen tussen meerdere personages, maar dan online. Dat kun je doen door je 
verschillende sociale netwerken, interesses, gedragingen, informatie en 
identiteiten te scheiden en in verschillende compartimenten onder te brengen.  

Voorbeelden  
1. Je naam online opzoeken en een lijst maken van alle verschillende accounts 
die je hebt. Dit is de eerste stap om je online leven op te delen in verschillende 
habitats.  
2. Verschillende accounts met verschillende namen aanmaken op sociale media. 
3. Je datasporen in verschillende bakken plaatsen: gebruik bepaalde browsers 
voor bepaalde online activiteiten; gebruik verschillende berichten-apps voor 
verschillende sociale kringen.  
4. Waardevolle of persoonlijke gegevens isoleren door ze op een ander apparaat 
op te slaan.  
5. Je werkleven en privéleven gescheiden houden; gebruik voor elk leven een 
ander e-mailaccount.  



4. Verdedigingswerken opwerpen  
Mijn apparaten, mijn regels! Werp barricades op, beperk toegang en 
zichtbaarheid. Met deze strategie blijven je gegevens veilig buiten bereik van 
nieuwsgierige blikken.  

Voorbeelden  
1. Een barricade opwerpen: installeer een antivirusprogramma en installeer 
geregeld de updates.  
2. Je gegevens achter slot en grendel bewaren: versleutel je smartphone, 
computer en tablet.  
3. Alle signalen verbreken: zet wifi en bluetooth uit als je ze niet gebruikt en stop 
je telefoon in een Faraday-tas (je kunt er zelf eentje maken) als je niet gevolgd 
wilt worden.  
4. Simpel maar doeltreffend: bedek je webcam als je hem niet gebruikt.  
5. Websites via een veilige verbinding bezoeken (als de website deze veilige 
verbinding ondersteunt!); hiervoor installeer je de add-on HTTPS Everywhere in 
je browser.  
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