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Voorwoord
Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
speelt al jaren een steeds grotere rol in onze
samenleving. En door de coronapandemie kwam
de digitalisering het afgelopen jaar nog verder in
een stroomversnelling.
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Daarom is het belangrijk dat we in Nederland
goed onze weg kunnen vinden in de digitale
wereld. In dit cahier leest u wat dat betekent.
Ook leest u dat de ontwikkelingen rondom het
internet veel maatschappelijke vragen oproepen. Hoe kunnen we onze data zo goed mogelijk
beveiligen met de opkomst van quantumtechno
logie. Met quantumcomputers zijn de huidige
versleutelingstechnieken namelijk te kraken
(pagina 7 en 12). Ook duurzaamheid en gelijkheid zijn belangrijke thema’s: hoe maken we
met elkaar onze internettechnologie circulair,
eerlijk en schoon (pagina 42) en bereikbaar voor
iedereen (pagina 46)? Nederland, als belangrijke
digitale mainport in Europa (pagina 28),
kan hierin een significante rol spelen.
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Door deze ontwikkelingen bestaat er in Nederland steeds meer behoefte aan goed opgeleid
technisch en ICT-personeel. Zeker voor jongeren
liggen er veel kansen binnen deze sectoren. We
moeten jongeren en hun ouders hiervan op de
hoogte brengen om ze enthousiast te maken.
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Daarom pleiten we er vanuit ons Platform Talent
voor Technologie (PTvT) voor dat jongeren al
vroegtijdig in het onderwijs in aanraking komen
met technologie en ICT. Via onze labels Jet-Net
& TechNet en Katapult maken jongeren op een
aantrekkelijke manier kennis met techniek en

ICT. Zo ontdekken ze niet alleen al vroeg hun
talent, ook worden ze op deze manier vroeg
digivaardig. In een digivaardige samenleving
kan iedereen – van jong tot oud – omgaan met
digitale ontwikkelingen zoals de veranderingen
rondom het internet. Niet alleen als gebruiker van
een smartphone, maar ook als ontwikkelaar of
toepasser in de praktijk.
Het is belangrijk om komende generaties op de
digitale toekomst voor te bereiden. Zo kunnen
we helpen bij het scheppen van r andvoorwaarden
en komen we niet in een afhankelijkheids
positie. Hoe deze toekomst eruit zou kunnen
zien en waarom het belangrijk is de toekomstige
generaties hierop voor te bereiden? Dat leest u
allemaal in deze Lichtkogel.
Veel leesplezier!
Beatrice Boots
Directeur-bestuurder Platform Talent voor Technologie

Beatrice Boots is
directeur-bestuurder bij
Platform Talent voor Technologie (PTvT), een samenwerkingsverband tussen
technische sociale partners
en de overheid. PTvT zet
zich in om alle jongeren in
het onderwijs hun talenten
voor technologie en ICT
te laten ontdekken door
het opdoen van positieve
ervaringen hiermee.
www.ptvt.nl
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Hesselman, directeur van SIDN Labs. “Het
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Jesse Robbers is medeoprichter en
directeur van Quantum Delta NL, een
samenwerkingsverband ter bevordering van de ontwikkeling van quantumtechnologie in Nederland. Ook is hij
senior consultant bij TNO op het gebied
van digitale infrastructuur.
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van
26
voor de internetinfrastructuur, dat is een lacune. Net
SIDN Labs, een onderzoeksteam dat
als Responsible AI, waarmee je meer inzicht krijgt in de
tot doel heeft de betrouwbaarheid van
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128.141
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Zulke supercomputers bestaan nu
nog niet, maar er
130.59.92
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van NLnet Labs.

wordt hard aan gewerkt en de verwachting is dat ze
over tien tot vijftien jaar in bedrijf zullen zijn. Quantumcomputers werken met quantumbits (qubits)
die meerdere posities kunnen aannemen en tegelijk
0 en 1 kunnen zijn. Hierdoor hebben ze veel meer
rekenkracht dan gewone computers en kunnen ze de
huidige versleuteling kraken. Dat is een grote zorg.
Niet alleen voor de toekomst, maar nu al, meent
Jesse Robbers, directeur van QuantumDelta NL.
“Versleutelde data van bijvoorbeeld overheden of
banken kunnen nu al worden afgeluisterd en opgeslagen, ook al is die informatie nog niet toegankelijk.
Met behulp van quantumcomputers wordt die informatie in de toekomst wel toegankelijk en kunnen
bijvoorbeeld staatsgeheimen of bankgegevens uitlekken.” Daarom wordt er nu al gewerkt aan Quantum
Key Distribution. De verzender en ontvanger krijgen
beide een unieke sleutel bestaande uit qubits die onstabiel worden als je ze probeert te onderscheppen.
Dat maakt het systeem inherent veilig.

130.59.91

1

130.251
1

De volgende stap is een geheel netwerk dat draait op
qubits, oftewel een quantuminternet. Onlangs werd
daarvoor in Delft weer een belangrijke stap gezet,
toen wetenschappers voor het eerst een quantuminternetverbinding tussen drie locaties tot stand
wisten te brengen. Quantuminternet heeft veiligheid
én snelheid als belangrijkste troeven. Die snelheid
maakt het mogelijk om enorme hoeveelheden
informatie te versturen, veel meer dan nu mogelijk

is. Robbers: “Doordat de quantumbits verstrengeld
zijn, hebben ze aan beide zijden dezelfde status.
Daardoor hoef je waarschijnlijk niet gehele datasets
te versturen, maar slechts delen.” Vanwege veiligheidsoverwegingen zullen overheden en banken tot
de eerste gebruikers behoren, verwacht R
 obbers.
Wetenschappers en bedrijven die werken met complexe datamodellen zullen snel volgen. “Denk aan
het ontwikkelen van nieuwe klimaatmodellen, medicijnen of chemische formules. Dat zijn toepassingen
die extreem veel rekenkracht vereisen.” Deze
ontwikkeling zal zich grotendeels op de achtergrond
voltrekken, want Robbers verwacht dat er geen schop
voor in de grond hoeft. Naar verwachting kunnen
ook de huidige glasvezelkabels de qubits transporteren. Over enkele jaren verwacht hij dat de eerste
quantumnetwerken al in bedrijf zullen zijn. Ook nu
zullen de universiteiten, net als vijftig jaar geleden,
tot de eerste gebruikers behoren.
Onzichtbaar
Burgers merken voorlopig nog niets van de technische ontwikkelingen naar een traceerbaar, veiliger en
sneller (quantum)internet. Al denken zowel Hesselman als Robbers dat dat op termijn wel zal gebeuren.
Robbers: “Quantumtechnologie zal uiteindelijk ook
de huishoudens in kruipen. Denk bijvoorbeeld aan
de beveiliging van data uit slimme thermostaten of
zelfrijdende auto’s die met het internet zijn verbonden. Maar dan zijn we wel tien of twintig jaar verder.”
Volgens Hesselman moeten gebruikers meer grip
op hun data krijgen. Ze moeten niet alleen kunnen
zien wie hun data transporteert, maar ook waar deze
staat en wat ermee gebeurt. “Als je een apparaat
bij de Mediamarkt koopt zou daar een bijsluiter bij
moeten zitten. Daarop staat dan welke informatie
het apparaat verstuurt, naar welke locatie en met
welk doel. Slimme apparaten worden namelijk steeds
onzichtbaarder, waardoor je op een gegeven moment
niet eens meer weet waar ze zitten. Misschien wel
in de deurklink of in de vloer van je badkamer. Meer
autonomie over onze data is cruciaal voor het vertrouwen van organisaties, overheden en burgers in
onze digitale infrastructuur.” •
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Burgers, bedrijven en overheden knopen hun digitale systemen aan elkaar.
“Uitgangspunt is een open, veilig en betrouwbaar internet voor iedereen”,
stelt Olaf Kolkman van de Internet Society (ISOC). Dat uitgangspunt
staat echter onder druk. “Onze digitale infrastructuur wordt voortdurend
aangevallen”, waarschuwt advocaat Lokke Moerel. Wat zijn volgens Kolkman
en Moerel de belangrijkste dilemma’s?

Olaf Kolkman is Principal Internet Technology, Policy, and
Advocacy van de Internet Society (ISOC), een internationale
niet-gouvernementele organisatie gericht op internetgerelateerd beleid, technische standaarden en toekomstige
ontwikkeling. De Internet Society telt naast 88 deelnemende
organisaties meer dan 75.000 individuele leden. De Nederlandse tak is te vinden op www.isoc.nl en verwelkomt altijd
nieuwe leden en vrijwilligers.

Het internet
evolueert, nu
ons beleid nog
Door Ingrid Zeegers

We gebruiken het allemaal minstens acht uur
per dag: het wereldwijde netwerk van netwerken
dat internet heet. Een bedrijf uit Patagonië kan
zakendoen met klanten in Noorwegen, e-mails uit
Nederland komen aan in China en platformdiensten
als Facebook en Twitter faciliteren wereldwijd communicatie op afstand. Maar hoe gaat dat eigenlijk in
zijn werk?

De essentie van het internet
“Het internet is een wereldwijd netwerk van aan
elkaar verbonden computers. Het systeem wordt niet
vanuit één centraal punt aangestuurd, maar door
verschillende stakeholders onderhouden. Technische
communities verdelen de internetadressen, onderhouden technische standaarden, schrijven code en
zorgen voor beveiligingssleutels”, zegt Olaf Kolkman.
Hij werkt bij ISOC, een mondiale niet-gouvernementele organisatie (ngo) die onder meer wordt gefinancierd uit de opbrengsten van .org-domeinnaamregistraties. De organisatie volgt de wereldwijde evolutie
van het internet op de voet. Daarnaast adviseert ze
10
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beleidsmakers van nationale overheden en interna
tionale organisaties, zoals de Verenigde Naties (VN)
en de Organisatie voor Economische Samenwerking
en Ontwikkeling (OECD).
Recent ontwikkelde ISOC een toetsingskader om de
impact van nieuw beleid beter te kunnen beoordelen. Het draait om vijf sleuteleigenschappen van het
internet, die ook in de toekomst behouden moeten
worden. “Zonder deze eigenschappen is het internet
namelijk geen internet meer”, zegt Kolkman.
Evolutie als continue factor
Vorig jaar was er ophef over een Chinees voorstel
voor een New IP. “De Chinezen schetsten een toekomst waarin ze allerlei ontwikkelingen op een 
grote hoop hadden geschoven. Om ze te kunnen
verwezenlijken was er een radicale verandering
nodig, vonden ze. Het idee was om de bestaande
IP-laag (de internetprotocollen) in de mondiale internetinfrastructuur te vervangen voor iets
compleet nieuws”, legt Kolkman uit.

Vijf sleuteleigenschappen
van het internet
1 Toegankelijke infrastructuur gebaseerd op een algemeen, open en
laagdrempelig internetprotocol (IP)
waarbij partijen kunnen aansluiten;
2 Open architectuur met uitwisselbare en herbruikbare bouwstenen,
gebaseerd op open standaarden;
3 Decentraal management met
een opschaalbaar, enkelvoudig
routeringssysteem;
4 Gezamenlijke mondiale identificatie
zonder fragmentatie van het netwerk;
5 Een multipurpose netwerk dat niet is
geoptimaliseerd voor een specifiek
doel.

Lokke Moerel is hoogleraar Global ICT Law aan de
Universiteit van Tilburg, lid van de Cyber Security Raad
en advocaat bij Morrison Foerster. Daar werkt ze aan de
inrichting van digitale platforms en nieuwe technologieën
op basis van privacy by design en security by design. Verder
staat ze bedrijven bij die te maken hebben met grens
overschrijdende cyberincidenten.
lmoerel@mofo.com
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ISOC heeft dat voorstel geanalyseerd en kritische
kanttekeningen geplaatst. “Waarom zou je iets weggooien zonder dat je weet wat je ervoor terugkrijgt?
Evolutie is een betere benadering. Het internet verandert immers constant.” Er waren meer partijen die
er zo over dachten, en zo kwam het dat het Chinese
voorstel voor een nieuw internetprotocol niet werd
geaccepteerd.

“Het internet moet ten gunste komen
van alle mensen, wereldwijd.”
Cryptografische sleutels kraken
Ondertussen evolueert het internet door. Experts
bereiden zich al voor op de komst van quantum
computing, waarmee berekeningen ongelofelijk veel
sneller kunnen worden uitgevoerd dan nu. Wat gaat
deze trend betekenen? “Als quantumcomputers
straks betaalbaar worden, is het voor kwaadwillen
den makkelijker om bepaalde cryptografische
sleutels van nu te kraken. We moeten daarop anti
ciperen”, vindt Kolkman.

immers zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van
hun IT-systemen.”
Gaatjes voor opsporingsdiensten
In de praktijk proberen overheden en opsporingsdiensten meer grip te krijgen op communicatie via
het internet. Bijvoorbeeld voor het opsporen van
criminelen en het voorkomen van kindermisbruik.
Ook daar wordt versleutelde informatie (encryptie)
gebruikt. “In verschillende landen vragen opsporingsdiensten om een gaatje in het internet te bouwen, zodat de good guys kunnen meekijken met de
boeven. Maar dat zorgt meteen voor dilemma’s, want
hoe zorg je dat die opening niet in verkeerde handen
valt, of wordt gebruikt tegen burgers?”
“Binnen de technische internetindustrie is er daarom
brede consensus dat er aan de versleutelingsmogelijkheden op het internet niet te morrelen valt. We
moeten zorgen dat het internet niet in handen komt
van staten, en ook niet in handen van bedrijven
alleen. Het internet moet ten gunste komen van alle
mensen, wereldwijd.”

Digitale soevereiniteit
Hoe dan? “We moeten zorgen dat we de huidige
cryptografische sleutels op tijd vervangen door
quantum-resistente bouwsteentjes. Die kunnen we,
in theorie, in het bestaande internet invoeren.”
Technisch gezien kan het dus, maar volgens Kolkman
wordt het nog wel een hele operatie om ze op de
werkvloer in te voeren. “Alle betrokken partijen zijn

Advocaat Lokke Moerel is hoogleraar Global ICT
Law aan de Universiteit van Tilburg. Ze bekijkt de
toekomst van het internet vanuit het perspectief van
digitale soevereiniteit (ook wel digitale autonomie
genoemd): het vermogen om zelf zeggenschap te
hebben over inrichting en gebruik van digitale systemen. “De ultieme uitdaging van het toekomstige

internet is: hoe behouden we controle over onze
democratie, onze rechtsstaat en ons economische
innovatiesysteem? Door te zorgen dat we controle
hebben over onze communicatie-infrastructuur.”

nationale verdienvermogen wordt ondermijnd.
Hackers richten zich bovendien op vitale infrastructuur, zoals drinkwatervoorziening, banken, telecomen energienetwerken.”

Waarom is dat belangrijk? “Toenemende cyber
bedreigingen ondermijnen onze soevereiniteit”,
legt Moerel uit. “Het gaat om de directe bedreiging van onze vitale infrastructuur, systematische
diefstal van intellectueel eigendom van onze
kennisintensieve bedrijven, digitale afpersing (door
middel van r ansomware), doelgerichte desinformatie en systematische infiltratie van sociale media
om v erkiezingen en democratische processen te
beïnvloeden.”

Voortdurende cyberaanval
“Let wel: onze digitale infrastructuur wordt voortdurend geïnfiltreerd en bedreigd door statelijke actoren. Andere regeringen dus, die onze technologie
en innovaties stelen en vitale processen infiltreren.
Zo proberen zij in de toekomst sabotage mogelijk
te maken om daarmee druk te kunnen uitoefenen.
In het ergste geval wordt op hybride wijze oorlog
gevoerd door eerst onze vitale processen te saboteren
en onze sociale communicatiekanalen te mani
puleren, gevolgd door een fysieke aanval op ons
land”, aldus Moerel.

Internet of Things
Hoe kan dit dan allemaal gebeuren? “De veiligheid
van het internet wordt tot nu toe vooral technisch
aangepakt, en vrijwel niet vanuit de ambitie om
digitale soevereiniteit te borgen. Ondertussen
kunnen we niet meer autonoom beslissen over onze
digitale infrastructuur. Technische systemen, zoals
routers, switches en DNS-servers, vormen de basis van
smart energy grids: intelligente mobiliteitssystemen
en op afstand bedienbare zorgrobots. Steeds vaker
domineren buitenlandse partijen deze systemen.
Daardoor hebben we zelf slechts beperkt inzicht in
onze afhankelijkheden, laat staan dat we er controle
over hebben. Met alle risico’s van dien”, waarschuwt
Moerel.

“In het ergste geval volgt op sabotage
van onze vitale processen en manipu
latie van sociale communicatiekanalen
een fysieke aanval op ons land.”
Veiligheidsdiensten slaan alarm
Hoe realistisch is de dreiging van een cyberaanval?
“In februari sloegen de AIVD, MIVD en de Nationaal
Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
(NCTV) samen alarm in de krant. De boodschap: de
kroonjuwelen van het Nederlandse bedrijfsleven
en van onze universiteiten worden geroofd, en ons
12
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“Dagelijks worden we geïnfiltreerd,
óók op vitale onderdelen zoals sluizen,
tunnels en waterkeringen.”
Ter vergelijking: als er op dit moment Chinese of Russische legers aan de grens zouden staan, zou iedereen
de urgentie snappen. In de digitale wereld worden
we door diezelfde actoren dagelijks geïnfiltreerd.
Oók op vitale onderdelen met potentieel ontwrichtende gevolgen, zoals sluizen, bruggen, tunnels en
waterkeringen. De Algemene Rekenkamer oordeelde
in 2019 nog dat de cybersecurity van onze vitale waterwerken niet waterdicht was. Ik ga er maar vanuit dat
er daarna afdoende maatregelen zijn genomen.”
Digitale deltacommissaris
Volgens Moerel lijkt het net alsof de ernst van de zaak
niet doordringt. “Het ene na het andere cyberrapport
wordt uitgegeven, maar niemand flipt. We reageren
alleen reactief op digitale incidenten, in plaats van
een proactief beleid te voeren. Dat is toch bizar?
Als ze écht weten wat deze digitale wapenwedloop
betekent, zouden politiek en bestuur toch meteen
in actie komen? Het wordt hoog tijd dat het borgen
van onze digitale soevereiniteit chefsache wordt. Waar
blijft de digitale Deltacommissaris?” •
LICHTKOGEL De toekomst van het internet
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Afgeschermde
overheidsnetwerken
voor vitale publieke
diensten

Om veilig met internet te kunnen werken, maken overheden gebruik van eigen
besloten netwerken. Rondom het gebruik, de veiligheid en de toekomst van
deze netwerken moeten keuzes worden gemaakt. Theo van Diepen (Chief
Information Security Officer Logius), Jeroen Gaiser (cybersecurityadviseur
Rijkswaterstaat) en Sandor de Coninck (Chief Technology Officer/Chief
Information Security Officer Rijkswaterstaat) houden zich hier dagelijks mee
bezig. “Onze overheidsdiensten moeten beschikbaar en betrouwbaar blijven.”
Door Erna Ovaa

Wanneer je over de snelweg rijdt, word
je, zonder het te beseffen, in de berm
gepasseerd door enorme hoeveelheden data met de snelheid van het licht.
Langs onze rijkswegen en kanalen ligt
in de grond namelijk een glasvezelnetwerk van om en nabij 4500 kilometer.
Sandor de Coninck van Rijkswaterstaat
vertelt hoe dat zo is gekomen: “vanaf
de eeuwwisseling heeft Rijkswaterstaat
verder geïnvesteerd in zijn Verkeers
Informatie- en Communicatienetwerk
(VIC). Dat is de basis voor ons huidige
glasvezelnetwerk. Eerst gebruikten we
het vooral voor het verkeersmanagement en geleidelijk kwam er steeds
meer bij, zoals bijvoorbeeld op afstand
te bedienen bruggen.”
Dat je zoiets maar beter niet via het
openbare internet kunt doen, is
eenvoudig te begrijpen. Jeroen Gaiser
(Rijkswaterstaat): ”Het gaat om vitale
infrastructuur. Bij grote verstoringen
op het internet blijft ons eigen, afgeschermde netwerk gewoon functioneren. Je wilt immers niet dat je voor de
bediening van kunstwerken als bruggen, keringen of tunnels, afhankelijk
bent van het internet.”
Ringenarchitectuur
Klaar ben je dan nog niet. Want als een
glasvezelkabel beschadigt, ben je de
verbinding kwijt. “Bij graafwerkzaam-
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heden langs de weg is zo’n draadje zo
kapot, ook al liggen ze beschermd in
een buismantel” vertelt De Coninck.
“Voor de veiligheid werken we daarom
altijd met een ringenarchitectuur,
zodat het signaal linksom kan, als het
rechtsom niet lukt.” Extra routes in
het netwerk zijn óók van groot belang
voor de momenten waarop er opeens
veel meer behoefte is aan datatransport. “Denk aan de COVID-maatregel
dat iedereen vanuit huis moest gaan
werken. Op vrijdag hadden we bij
Rijkswaterstaat nog 1500 telewerkers
en de maandag erop werkten 8500 medewerkers vanuit huis. Dat is als een
DDoS-aanval! Het is ons gelukt om ons
hierop voor te bereiden, het netwerk
was voldoende robuust.”
Soms gebeurt het dat een kruis boven
de weg het niet doet of dat apparatuur
in een tunnel geen reactie geeft. De
Coninck: “Om een parallelweg in het
netwerk te maken, kopen we dan soms
een stukje netwerk in uit de markt.
Daarvoor hebben we een contract
lopen met marktpartijen waarin vooraf
het veiligheidsniveau is afgesproken.”
Samenwerking binnen de overheid
Rijkswaterstaat ontvangt andersom
ook wel verzoeken van anderen om
gebruik te maken van haar netwerk.
“SURF, een samenwerkingsverband
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van onderwijsinstellingen, wilde een verbinding van
Den Helder naar Leeuwarden. De kortste weg is dan
langs de Afsluitdijk, waar wij een glasvezelnetwerk
hebben liggen. En voor RIVM hebben we onlangs een
verbinding geregeld zodat zij data met de GGD-en
kunnen uitwisselen.”
Het Rijkswaterstaatnetwerk staat niet op zichzelf
maar is op zijn beurt verbonden met een overheidsnetwerk. Daar weet Theo van Diepen, Chief Information Security Officer bij Logius, alles van. Logius is de
uitvoeringsdienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken/Digitale Overheid, en vooral bekend van
DigiD en MijnOverheid.
Het besloten overheidsnetwerk Diginetwerk
Van Diepen - van origine netwerkarchitect - legt uit:
“alle overheidsdiensten werken met een besloten
netwerk. Naast het netwerk van Rijkswaterstaat is er
bijvoorbeeld de Haagse Ring, Gemnet, Suwinet en
er zijn veel meer netwerken. Deze netwerken zijn
onderling gekoppeld door middel van een afsprakenstelsel dat we Diginetwerk noemen. Zo kunnen overheidsorganisaties onderling gegevens uitwisselen.
Er is een kleine 200 overheidsdiensten aangesloten.
Logius beheert dit afsprakenstelsel.”

Sandor de Coninck is Chief Technology Officer (CTO) en
Chief Information Security Officer (CISO) bij Rijkswaterstaat. Hiervoor was hij onder meer werkzaam bij Divisie
ICT van de Nationale Politie en bij Defensie.

Digitale identiteit
Op het internet moet je voor bepaalde diensten
kunnen aantonen wie je bent, een digitaal paspoort
als het ware. Hier speelt DigiD een grote rol. Door
DigiD kunnen burgers in de digitale wereld aantonen
dat zij zijn wie ze zijn. Dit biedt een vertrouwensbasis
om als digitaal persoon zaken te doen op dezelfde
wijze als fysiek zou kunnen. Deze dienst bruikbaar,
veilig en vertrouwd houden is een belangrijke taak
voor Nederland.
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www.linkedin.com/in/jeroengaiser

“De overheidsnetwerken zijn onder
ling gekoppeld door middel van een
afsprakenstelsel dat we Diginetwerk
noemen.”
Zichtbaar in het landschap
Soms wordt de virtuele wereld fysiek zichtbaar. Voor
het rijksoverheidsnetwerk zijn de vier Overheids
Data Centers (ODC’s) in Groningen, Apeldoorn,
Amsterdam en Rijswijk zulke tastbare plekken. Twee
ODC’s zijn van de rijksoverheid zelf en twee ODC’s
zijn commercieel. Van Diepen: “In het ODC waar
zowel Rijkswaterstaat als Logius de dienstverlening
heeft staan, huren we ruimte, dus vierkante meters,
en stroom voor onze systeemkasten. Die staan daar
in een aparte kooi met een apart toegangsbeleid.
De overheidsdeelnemers binnen het ODC zijn zelf
verantwoordelijk voor de spullen in de datacenters.
Vanuit dit ODC bouwen we onze digitale dienstverlening helemaal op.”
Gaiser vult aan: “Naast de diensten van deze datacenters in Nederland gebruikt Rijkswaterstaat ook wel
clouddiensten, dat wil zeggen: hardware, software en
data die op een netwerk van computers (cloud) elders
beschikbaar zijn. Tenminste, als dat kosteneffectief is
en volgens de regelgeving zoals de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) gebeurt.
Het betreffende datacenter moet bovendien binnen
de Europese Economische Ruimte staan, omdat daar
Europese privacywetgeving geborgd is.” Van Diepen:
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Coördinerend adviseur cybersecurity Jeroen Gaiser
werkt bij het Security Center van de Dienst Centrale
Informatievoorziening van Rijkswaterstaat, waar hij
bestuurlijke vragen over cybersecurity beantwoordt.

“We zijn ook druk bezig om op een veilige manier
clouddiensten te kunnen ontsluiten via Diginetwerk.”

“5G biedt veel kansen voor innovaties als
zelfrijdende auto’s, Augmented Reality,
autonome schepen en drones.”
Draadloos internet
Het huidige internet kan over beperkte afstanden ook
zonder kabel. Gaiser: ”Eerder werd het 4G netwerk
uitgerold, bedoeld voor draadloos internet op de
consumentenmarkt. Veel zendmasten staan langs de
snelwegen, je wilt op snelwegen ook goede dekking
hebben. De volgende stap is de uitrol van het 5G-netwerk. De snelheid en betrouwbaarheid hiervan zal in
de praktijk voor consumenten met mobiel internet
niet veel anders zijn dan bij 4G, maar het biedt veel
kansen voor innovaties. Denk aan zelfrijdende auto’s,
Augmented Reality, autonome schepen en drones.”

Cybersecurity is een belangrijk aandachtspunt bij de
ontwikkeling van dit soort nieuwe diensten.”
Toekomstperspectief
Daarmee komen we bij een van de grootste uitdagingen van de komende jaren. Gaiser: “We merken dat
de cyberdreigingen via internet serieuzer worden.
Denk aan ransomware, hackers en DDoS. Rijkswaterstaat heeft daarom een Security Center ingericht met
eigen personeel.” Ook staat er een nieuwe cybersecurity-strategie in de steigers met onder meer aandacht
voor versterken van de detectiecapaciteit, Security by
design en risicobewustzijn bij de medewerkers.
Van Diepen besluit: “De vraag hoe we in de toekomst het internet gaan gebruiken hangt af van de
stabiliteit en de beschikbaarheid. Hoe zal het dreigingsbeeld zich verder gaan ontwikkelen? Op welke
manier hebben we als Rijk straks besloten netwerken
nodig? Clouddienstverlening biedt bijvoorbeeld
veel kansen maar ook nieuwe vraagstukken rondom
cybersecurity. Kortom: veel issues om over na te
denken. Af en toe moeten we een pas op de plaats
maken, om vandaaruit weer een flinke stap vooruit
te zetten.” •

Voormalig netwerkarchitect Theo van Diepen werkt
sinds 2008 bij Logius, waar hij sinds 2018 Chief Information
Security Officer (CISO) is. Logius is de uitvoeringsdienst van
het ministerie van BZK/Digitale Overheid.
www.linkedin.com/in/theovandiepen

Hoe zit het dan met cybersecurity? “Signalen die door
de lucht gaan zijn makkelijker te onderscheppen dan
via een kabel. Iedereen met een antenne kan erbij.
LICHTKOGEL De toekomst van het internet
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Internet lijkt vandaag de dag iets vanzelfsprekends, zeker voor
de jongere generaties. Maar wat is internet eigenlijk? Hoe is het
mogelijk dat datapakketjes die je verstuurt binnen no time op
de juiste plek aankomen, of dat nu dichtbij is, of aan de andere
kant van de aardbol? Maarten Botterman, voorzitter van Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), neemt
ons mee in de wereld die hierachter schuilgaat.
Door Johan Koning

De magie
van het
internet

Sinds het internet begin jaren negentig voor iedereen
beschikbaar kwam, zijn er miljarden gebruikers bijgekomen en inmiddels zijn we behoorlijk afhankelijk
van de communicatie en andere diensten via het
internet. We gebruiken het al lang niet meer alleen
om informatie te delen, maar ook voor telefoneren,
videovergaderen, het bedienen van verlichting, het
regelen van de beveiliging van gebouwen. En we
hebben toegang tot films, muziek, tv-opnames, en
natuurlijk onze eigen bestanden, online opgeslagen
in de cloud.
Aan de wieg van kantoorautomatisering
Met Maarten Botterman bespreken we wat het
internet nu precies is. Bottermans carrière begon bij
Rijkswaterstaat. Bij de Directie Noordzee gaf hij aan
het eind van de jaren ’80 leiding aan de invoering van
kantoorautomatisering. Inmiddels zijn we jaren verder en sinds 2019 is Botterman onder meer voorzitter
van ICANN, de internationale non-profit organisatie
die verantwoordelijk is voor het organiseren van het
unieke adresseringssysteem van het internet en de
bijbehorende protocollen. Die functie maakt hem
bij uitstek geschikt om uit te leggen hoe het internet
eigenlijk werkt, welke mogelijkheden het biedt en
wat de kwetsbaarheden zijn.
Verbinding van eindpunten via een uniek systeem
“Het internet is een wereldwijd netwerk van computernetwerken, dat eindpunten met elkaar verbindt
via een uniek systeem van namen en nummers en
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een eigen protocol voor de communicatie”, vertelt
Botterman. “Via het internet krijg je toegang tot applicaties, websites en gegevens. Die applicaties, zoals
voor internetbankieren, Facebook en de deurbel met
camera, die via je telefoon laat zien wie er net heeft
aangebeld, maken dus gebruik van het internet,
maar ze zitten zelf aan de uiteinden ervan.”
Datapakketjes weten feilloos hun weg te vinden naar
die eindpunten. Dat klinkt als een mirakel, maar dat
is het niet. De verbinding komt tot stand door de uitwisseling van gegevens in een stelsel van systemen:
- een adresseringssysteem op basis van nummers,
met een uniek IP-adres voor iedere computer
- een naamgevingssysteem in de vorm van domeinnamen, zoals bijvoorbeeld rijksoverheid.nl, en
- een routeringssysteem waardoor je van het ene
adres naar het andere komt.
Iedere computer een eigen adres
Computers kunnen met elkaar communiceren via
een Internet Protocol (IP), een verzameling regels om
datapakketjes van A naar B te kunnen sturen. Iedere
computer heeft hiervoor een uniek adres nodig, een
zogenaamd IP-adres. Botterman: “Oorspronkelijk
werd gebruik gemaakt van IPv4, een 32-bits adres
waarmee internet-eindpunten geïdentificeerd worden. Omdat de adresruimte in deze versie ophoudt
bij ruim 4 miljard adressen was het noodzakelijk over
te stappen op een nieuw protocol, IPv6, wat gebruik
maakt van een 128-bit adres, en dat 1028 keer zoveel
LICHTKOGEL De toekomst van het internet
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adressen mogelijk maakt. Daar kunnen we
dus even mee vooruit!” Een voorbeeld van
zo’n uniek adres in IPv6 is 2001:0db8:85a3:00
00:0000:8a2e:0370:7334.

“Het domeinnaamsysteem is als
de contactenlijst van je telefoon,
waarin je zelf namen gebruikt
terwijl je telefoon gebruikmaakt
van een nummer om iemand te
bereiken.”
Domeinnamen eenvoudiger te onthouden
Data spoeden zich dus in pakketjes over het
internet, gebruik makend van IP-adressen.
Maar wij mensen gebruiken liever domeinnamen, want die kunnen we gemakkelijker
onthouden. Bijvoorbeeld: www.example.nl,

in plaats van het IPv4-adres 94.198.159.35.
Het domeinnaamsysteem (DNS) vertaalt zo’n
domeinnaam naar een IP-adres, het nummer.
Dat is belangrijk, omdat het internet eindpunten identificeert op basis van nummers en
niet op basis van namen. “Vergelijk het met
de contactenlijst in je telefoon, waarin je zelf
namen gebruikt terwijl je telefoon gebruik
maakt van het telefoonnummer om iemand
te bereiken”, zegt Botterman.
Vernuftig routeringssysteem
Welk pad de datapakketjes volgen om hun
bestemming te bereiken, van het ene netwerksegment naar het andere, via glasvezelnetten en zeebodemkabels, wordt bepaald
door een vernuftig routeringssysteem. “In
de kern gaat het om routeringstabellen
en algoritmen die de routes selecteren op
bijvoorbeeld congestie, het aantal apparaten dat gepasseerd moet worden, de kosten
etcetera.” Het is een dynamisch systeem.

Als een b
 epaalde route overbelast raakt of
geblokkeerd is, wordt een ander pad geselecteerd. “Het internet wordt daarmee dus heel
robuust.”
Toegang niet overal vanzelfsprekend
Bijna overal in Nederland kun je draadloos
of via een kabel toegang krijgen tot internet. Dat is zeker niet overal in de wereld het
geval. En naast toegang is ook bandbreedte
van belang: hoeveel data kun je zenden en/
of ontvangen? Ook hierin loopt Nederland
over het algemeen voorop. Gedurende de
coronapandemie hebben veel mensen ervaren
hoe het is om per videoverbinding toch deel
te nemen aan vergaderingen, schoolklassen,
of ‘gewoon’ videogesprekken. Thuisonderwijs
valt of staat bijvoorbeeld met een breedbandverbinding. “Een van de verrassingen voor
mij in de coronaperiode is dat ondanks de
enorme toename van het gebruik, over het
algemeen wereldwijd maar ook zeker in Nederland de toegang tot het internet behoorlijk
stabiel is gebleven”, stelt Botterman.

“Internet is robuust, maar zal nooit
volkomen veilig zijn. Zelfs niet als
veel van de bestaande kwetsbaar
heden aangepakt worden.”
Maar we weten ook dat er landen zijn waar
toegang tot het internet beperkt wordt,
of zelfs onmogelijk wordt gemaakt. “Een
kenmerk van internet is dat je, zodra je online
gaat, bent verbonden met de hele wereld.
Dat wordt niet gelimiteerd tot landsgrenzen
of jurisdicties. Het is niet aan organisaties als
ICANN om aan regeringen te vertellen wat ze
wel of niet mogen doen met het internet. Dat
bepaalt die regering. Wij bieden het unieke
adresseringssysteem van het internet aan,
wereldwijd, en daarmee stopt onze verantwoordelijkheid. Verbinding met het internet brengt veel kansen voor economische
ontwikkeling. Wij proberen gebruik van het
20
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wereldwijde internet zo aantrekkelijk mogelijk te houden, zodat regeringen en mensen
er gebruik van willen blijven maken. Het internet faciliteert verbindingen, maar de echte
waarde ontstaat pas als het gebruikt wordt.”
Kan internet platgelegd worden?
“Het internet is in de vroege jaren met name
ontwikkeld voor samenwerking tussen onderzoekers”, vervolgt Botterman, “en daarbij
stond veiligheid niet voorop. Het gebruik
is geëvolueerd. Veiligheid is daarin steeds
belangrijker geworden. Maar het internet zal
nooit volkomen veilig zijn, zelfs als veel van
de bestaande kwetsbaarheden aangepakt worden, met bijvoorbeeld invoering van nieuwe
protocollen of veiligere manieren van werken.
Het internet is wel robuust: het blijft verbindingen verzorgen waar toegangsnetwerken
aanwezig zijn. Het hele internet uitschakelen kan niet meer. Je kunt wel een stukje
uitzetten, maar niet het hele netwerk. Als bij
wijze van spreken internetservers op een heel
continent zouden uitvallen, zou de rest van de
wereld nog steeds verbinding hebben – alleen
niet met toegang tot diensten die uniek waren
voor dat specifieke continent. Het internet is
bovendien inmiddels erg belangrijk geworden
voor het functioneren van de m
 aatschappij,
en er zijn veel partijen betrokken die er
alles aan doen om ervoor te zorgen dat het
internet kan blijven functioneren. Met andere
woorden: op het internet kunnen we blijven
rekenen.” •

Maarten Botterman is voorzitter van Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers
(ICANN), de internationale organisatie die onder
meer verantwoordelijk is voor het toewijzen en
beheren van IP-adressen. Daarnaast geeft hij
sinds 2006 als directeur van Global Networked
Knowledge Society (GNKS Consult) strategisch
advies over de interactie tussen internet, digitale
technologie en maatschappij.
maarten@gnksconsult.com
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Het internet in 5 lagen
Applicaties
‘We gebruiken het internet om informatie te delen, maar ook voor
videovergaderen, het bedienen van verlichting, het regelen van de
beveiliging van gebouwen. En we hebben toegang tot films, muziek,
tv-opnames en natuurlijk onze eigen bestanden, online opgeslagen
in de cloud.’ (Maarten Botterman, pagina 19)

NPO Start, Netflix, Cool Blue, Amazon

Zorgrobots

Algoritmes en data

‘Als we gebruikmaken van videobeldiensten zoals Teams of Zoom,
dan versturen we die gesprekken en beelden naar externe servers
elders in de wereld. Ook alle mailtjes die je typt of tekstdocumenten
die je maakt, stuurt je computer naar een datacenter. Daardoor zijn
je apps altijd up-to-date en raak je je documenten niet kwijt.’
(Jesse Robbers, pagina 51)

“Inmiddels zijn we behoorlijk afhankelijk van de
communicatie en andere diensten via het internet”
10110011010
1001100

Maarten Botterman, pagina 19

011100101
1100010011

STELLING DATA

Artificiële
Intelligentie

Thomas Faber, pagina 34

Algoritmes
Data tussen computers

“Jouw data worden dus ook buiten Europa opgeslagen,
volgens de in dat land geldende regels.’
Quantum Computers
Jesse Robbers, pagina 51

en Netwerken
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“Dataverkeer kan onverwacht via gebieden
met een andere rechtsmacht lopen die de
zender niet vertrouwt.”
Cristian Hesselman, pagina 8
STELLING FYSIEKE LAAG

Fysieke laag
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GAIA-X

STELLING HOSTING

‘Internetinfrastructuur zorgt ervoor dat al dat dataverkeer mogelijk
is. De infrastructuur bestaat niet alleen uit de hardware zoals kabels,
antennes en serverkasten, maar ook uit een onzichtbare tussenlaag
van software. Die tussenlaag is in feite het echte internet: een netwerk van aan elkaar gekoppelde computers die volgens afgesproken
protocollen informatie uitwisselen.’ (pagina 7)
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“Je wilt de mogelijkheden van datagebruik benutten, maar
wel op een veilige manier en met behoud van privacy”

Google

Internetprotocollen

‘Hebben we het over internet, dan hebben we het over trans-
Atlantische zeekabels. Over data die met de snelheid van licht door
glasvezelverbindingen schieten. Over datacenters die verbonden
zijn met andere datacenters, die ook weer verbonden zijn met
andere datacenters. H
 et internet is een verbinding van meer dan
zeventigduizend c omputernetwerken.’ (pagina 28)

Blockchain

STELLING APPLICATIES

Algoritmes gebruiken data (‘data in use’) om automatisch beslissingen te nemen. Die worden steeds meer ‘high-stake’ omdat ze ingrijpen op het persoonlijk leven van mensen en op vitale maatschappe-
lijke processen. Beslissingen komen tot stand op basis van data die
vaak op externe servers in de cloud staan (‘data at rest’). A
 lgoritmes
gebruiken de internetinfrastructuur om data op te halen en te 
versturen (‘data in transit’).

Hosting

Bediening sluizen
en tunnels

“Een middelgroot datacenter verbruikt ongeveer evenveel elektriciteit als een kleine stad”
José van Dijck, pagina 37

Kabels

Bedreigingen
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Internet als
machtsmiddel

Michiel Steltman is directeur van Stichting
Digitale Infrastructuur Nederland (DINL)
en komt op voor de zakelijke belangen van
Nederland als mainport van het internet.
Maar ook verdedigt hij het internet als een
‘open’ omgeving, die gevrijwaard moet
blijven van massasurveillance en groot
schalig aftappen door overheidsinstanties.
msteltman@dinl.nl

Nederland moet goed nadenken over hoe het
wil dat de achterkant van het internet er straks
uitziet. Dat zeggen Michiel Steltman van de
Stichting Digitale Infrastructuur Nederland
(DINL) en Niels ten Oever van de Universiteit
van Amsterdam. Nu wordt de dienst uitgemaakt
door de grote Amerikaanse bedrijven. Én door
landen die nogal anders tegen mensenrechten
aankijken.
Door Jurgen Tiekstra

De Amerikaanse techgiganten Facebook en Microsoft sloegen vijf jaar
geleden de handen ineen en besloten
samen een duizenden kilometers
lange zeekabel aan te leggen over de
bodem van de Atlantische Oceaan.
Die kabel leidt nu van de Amerikaanse
staat Virginia naar Bilbao in Spanje.
In datzelfde Bilbao zal in 2022 nog
een nieuwe zeekabel aankomen, dit
keer aangelegd door het Amerikaanse
internetbedrijf Google.
Ommekeer
Beide projecten zijn kernmerkend voor
een ommekeer in de wereld van het
internet. Eerst waren het consortia van
telecombedrijven die intercontinentale internetkabels voor hun rekening
24
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namen. Maar nu is Silicon Valley zo
kapitaalkrachtig geworden dat ze zelf
eigenaar wordt van de basisinfrastructuur van het internet.
Grip verliezen
Nederland verliest zo zijn grip op het
internet, vreest Steltman. Als directeur
van DINL vertegenwoordigt hij de
Nederlandse bedrijven die de digitale
infrastructuur van Nederland uitmaken. Sinds de begindagen van het
internet, in de jaren negentig, heeft
ons land op rozen gezeten. Dat kwam
vooral dankzij het internetknooppunt
AMS-IX.
Tot voor kort had Nederland alleen met
concurrerende knooppunten te maken
in Frankfurt, Parijs, Londen en – in
mindere mate – Bilbao. Honderden
grote en kleine datacenters streken
in Nederland neer, waaronder ook
serverparken van Google en Microsoft.
Mede dankzij die krachtige connectiviteit konden Nederlandse bedrijven als
Booking.com, Thuisbezorgd.nl, Adyen
en Mendix groot worden. “Doordat
zij datacenters in Amsterdam hadden
staan en de verbindingen zo goed
waren, konden zij consumenten in
heel Europa supermakkelijk bereiken”,
aldus Steltman.

Door de markt gerund
Maar we hoeven niet alleen aan het
heil van dit soort bedrijven te denken
om het belang te zien van kabels en
datacenters. Iedereen die digitaal
thuiswerkt of spullen (ver)koopt via
een webwinkel, is afhankelijk van
snorrende datacenters en internationale verbindingen. De tijd dat de IT
van een bedrijf in de eigen bezemkast
stond, is voorgoed voorbij.
Eind vorig jaar stuurde DINL daarom
een brandbrief naar de regering. De
stichting pleit voor eigen overheidsbeleid, gericht op de aanleg van zeekabels en de makkelijke vestiging van
datacenters. Zonder dergelijk beleid
komt Nederland in een steeds grotere
afhankelijkheidspositie terecht. “Het
meest wezenlijke punt is dat Nederland zich er rekenschap van moet
geven dat onze economische toekomst
grotendeels afhangt van infrastructuur die volledig door de markt wordt
gerund”, zegt Steltman. “Internet is
bijna net zo belangrijk geworden als
de stroomvoorziening. Stel dat ons
stroomnet in handen was geweest van
Amerikaanse en Chinese bedrijven, en
Nederland stond erbij en keek ernaar.

Voor wegen, spoor en water is er een
heel ministerie in Nederland opgericht, maar voor de internetinfrastructuur zijn we niet goed georganiseerd.
Dat is gevaarlijk aan het worden, vind
ik. Dat kan zo niet langer.”
Militaire uitvinding
Waar Steltman zakelijk kijkt naar de
ontwikkelingen, ziet Niels ten Oever
(Universiteit van Amsterdam) ook de
maatschappelijke dimensie van de
aardverschuivingen op het gebied van
de internetinfrastructuur. “De globale
informatie-infrastructuur is altijd een
proxy van macht”, vertelt hij. Dat is volgens hem al zo sinds de uitvinding van
de telegraaf in de negentiende eeuw.
“Het verhaal van telecom en internet is
dus ook een verhaal van geopolitiek.”
Terug naar de lancering van de
Spoetniksatelliet door de Sovjet-Unie
in 1957. Overal in de door de Koude
Oorlog gedomineerde wereld is de
‘piep’ op te vangen die de kunstmaan
uitzendt. De Amerikanen schrikken.
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Eén van hun reacties is het ontwerp
van een communicatienetwerk dat
geen centraal punt heeft en niet door
één (kern)aanval uit te schakelen is.
Het prille internet is dus een militaire
uitvinding. Vervolgens werd het verder
ontwikkeld als onderzoeksnetwerk
(CERN en RAND). “Dat het internet een
product zou zijn van van de markt is
onwaar”, stelt Ten Oever. “Tot in 1992
was het een volledig publiek project,
gefinancierd door de Amerikaanse
overheid. Er was één backbone, één
centraal verkeersknooppunt, dat werd
gefinancierd door de National Science
Foundation in de VS.”
Toen de Koude Oorlog tot een eind
kwam met de val van de Muur in 1989,
en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie
twee jaar later, verloor het internet zijn
militaire dimensie. Het internet groeide, maar de Amerikaanse overheid trok
haar handen ervan af. De markt mocht
het overnemen.
Macht in de cloud
De karakteristieke gedachte in de
begintijd van het internet was dat
het netwerk zelf ‘dom’ was, maar
de uiteinden ‘slim’. De computers
bevatten alle data, het netwerk stuurde
alleen wat heen en weer. Mede door

de opkomst van cloud computing is
dat veranderd. “Dat is een bewuste
beslissing geweest”, zegt Ten Oever,
“uit commerciële overwegingen van de
internetbedrijven. Een sociaal netwerk
als Facebook had ook decentraal ontworpen kunnen zijn, zodat alle data
op de smartphone of computer van de
gebruiker zouden blijven.”
“Een heleboel dingen die jij doet
op jouw laptop of telefoon doe je
eigenlijk niet op die laptop en telefoon, maar in de cloud. We maken de
eindpunten weer dom en het netwerk
weer slim. Daarmee maken we het
makkelijk voor onszelf, maar geven we
de controle wel uit handen. Het ingewikkelde is dat het voor de gebruiker
onduidelijk wordt wie welke controle
en macht heeft.”
Weten wat je wil
Zowel in de telecom- als de internet
sector zijn de laatste jaren consolidaties geweest: kleine bedrijven zijn
opgeslokt door grotere. Wat telecom
betreft wordt de dienst uitgemaakt
door giganten als Vodafone, Telefónica, China Mobile, Deutsche Telekom,
Orange en British Telecom. Aan de kant
van het internet gaat het om Amazon,
Facebook, Google, Cisco en Juniper.

“Het allerergste is dat wij niet
weten wat we als Nederland en
Europa met het internet willen”
26
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Niels ten Oever is als postdoctoraal
onderzoeker verbonden aan de afdeling
Mediastudies van de Universiteit van
Amsterdam. Hij is gefascineerd door
de materiële kant van het internet en is
het er niet mee eens dat zijn universiteit
besloten heeft de eigen e-mailservers aan
Microsoft uit te besteden. Ten Oever is
afgestudeerd in de filosofie en heeft een
PhD in politieke sociologie.
mail@nielstenoever.net

“Een heleboel dingen die jij doet op jouw laptop
of telefoon doe je eigenlijk niet op die laptop en
telefoon, maar in de cloud.”
“Het allerergste is dat wij niet weten
wat we als Nederland en Europa met
het internet willen”, zegt Ten Oever.
“In de tijd van premier Lubbers was
er interministerieel overleg over
het internet. Toen leefde er een veel
duidelijker beeld over wat we van het
internet wensten: de elektronische
supersnelweg zou allerlei problemen
oplossen. Dat zie je vaak bij grote
uitvindingen, zoals de elektriciteit,
het licht en de telegraaf. Ze gaan het
onderwijs redden, de gezondheid
verbeteren en de oorlog uit de wereld
bannen. Nu hebben we geen duidelijk
beeld meer. Als je weet wat je wil, kun
je kiezen of je door de hond of de kat
gebeten wil worden, of dat je zelf een
robbertje wil meeknokken. De techniek die je krijgt, is een afdruk van het
wereldbeeld van de mensen die zo’n
techniek ontwikkelen. Ik denk niet dat
we er vanuit kunnen gaan dat bedrijven meer gebruikerscontrole en meer

individualiteit willen. Ze willen vooral
meer bestedingen en meer productie
van data, zodat er meer advertenties
verkocht kunnen worden.”
“Ook het idee van de smart city, een stad
die vol (internet)sensoren zit, leeft
vooral in de Golfstaten, in landen als
Saoedie Arabië en Bahrein. Dan gaat
het om staten met totale controle. Die
techniek wordt nu door het Chinese
Huawei ontwikkeld en ook al gemilitariseerd en gebruikt om gezichten van
Oeigoeren te herkennen. Het industriële internet of things wordt gebruikt
voor repressie. Daar wordt het voor
gemaakt!”
Als Europa niet oppast wordt het
toekomstige internet bepaald door
landen en bedrijven die wel een duidelijk doel voor ogen hebben, denkt Ten
Oever. “Wij zelf hebben geen drivers.
Wij weten niet wat we willen.” •
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Nederland
als digitale
mainport
Het internet in Nederland is begin
jaren negentig ontstaan in de
academische wereld van Amsterdam.
Dat Nederland een digital mainport
is geworden, vloeit voort uit die
pionierstijd. Nu, dertig jaar later, is
het internet totaal veranderd. Heel
graag krijgen de universiteiten weer
net zoveel grip op hun dataopslag en
-uitwisseling als destijds.
Door Jurgen Tiekstra

Hebben we het over internet, dan hebben we het
over trans-Atlantische zeekabels. Over datapakketjes
die met de snelheid van licht door glasvezelverbindingen schieten. Over datacenters die verbonden
zijn met andere datacenters, die op hun beurt weer
verbonden zijn met andere datacenters. Het internet
is een wereldwijde lappendeken van tienduizenden
computernetwerken.
Kritische infrastructuur
Binnen dat ‘internetwerk’ heeft Nederland voor
zichzelf een belangrijke positie weggelegd als ‘digitale mainport’. De haven van Rotterdam voert containervrachten door, luchthaven Schiphol is groot in
het personenverkeer en de digitale mainport van
metropool Amsterdam is een belangrijke doorvoerhaven van dataverkeer, samen met Parijs, Londen en
Frankfurt.
AMS-IX, de Amsterdamse Internet Exchange, is gevestigd
in veertien datacenters in en om Amsterdam. In de
ogen van de Nederlandse overheid is AMS-IX uitge-
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groeid tot een vitale infrastructuur. De voormalige
Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra bracht een
bezoek aan het bedrijf en sloeg steil achterover toen
hij hoorde hoe weinig werknemers het telt: slechts
een mannetje of zestig.
Prosecco
Dat vertelt Steven Bakker, werkzaam bij AMS-IX. Zijn
functietitel is: Platform & Solution Architect, maar noem
hem gerust manusje-van-alles. Hij kwam erbij in de
periode dat het internetknooppunt een onstuimige
groei doormaakte. Elke negen tot tien maanden vond
een verdubbeling van het internetverkeer plaats.
“Dat was echt een hockeystick-curve.” Bij elke nieuwe
mijlpaal werd de prosecco aangerukt, totdat ze om
de haverklap aan de bubbels zaten. Nog steeds groeit
het verkeer via AMS-IX. “In 2019 hadden we meer dan
20 procent groei. Het afgelopen jaar was dat zo’n 35
procent. Ik denk dat dat door COVID-19 kwam.”
Vanaf midden jaren negentig waren het vooral internetproviders zoals KPN, XS4All en NLnet, die hun
stekker in AMS-IX stopten. Internetproviders boden
hun klanten ook webhosting-diensten, maar dat werd
in de jaren die zouden volgen overvleugeld door de
nieuwe reuzen: zogenaamde hyperscalers als Google,
Microsoft, Amazon, Facebook en Cloudflare, die
de wereld hebben veroverd met hun webdiensten.
Google heeft nu een datacenter in de Eemshaven in
Groningen staan, dat in milliseconden via AMS-IX
data stuurt naar de rest van de wereld.
Waar het begon
De wortels van Nederland als digitale mainport liggen in de Amsterdamse academische wereld van eind
jaren tachtig en begin jaren negentig. In het huidige
Science Park Amsterdam begonnen instellingen als

NIKHEF (Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge
Energie-fysica), CWI (Centrum Wiskunde & Informatie) en SARA (Stichting Academisch Rekencentrum
Amsterdam) zich te verbinden in een Local Area N
 etwork
(LAN). NIKHEF had bovendien nog een verbinding
met onderzoeksinstituut CERN in Zwitserland, waar
gewerkt wordt met de deeltjesversneller.
Er werd gebruik gemaakt van het door het Amerikaanse ministerie van Defensie gefinancierde ARPANET, ontwikkeld onder andere door de universiteiten
UCLA in Los Angeles en Stanford in San Francisco.
Tussen die universiteiten werd eind 1969 de eerste
werkende internetverbinding gelegd. Het eerste
doel was om het voor de betrokken wetenschappers
mogelijk te maken om het gebruik van kostbare
computerapparatuur te delen.

“Als een internet exchange een kritische
massa bereikt heeft, dan houdt het
zichzelf makkelijk in stand.”
Ontwikkeling tot mainport
De sleutelfiguur in Nederland was systeembeheerder
Piet Beertema van het CWI in Amsterdam, die in
november 1988 als eerste toegang kreeg tot het Amerikaanse academische computernetwerk NSFnet. Het
internet dat vervolgens tussen de Amsterdamse universitaire instellingen ontstond, werd in de loop van
de jaren negentig uitbesteed aan een apart daarvoor
opgerichte vereniging die de naam AMS-IX kreeg.
Later groeide deze uit tot het huidige not-for-profit-bedrijf, dat nu ook de game-industrie, cloud-bedrijven,
gezondheidsplatformen en betaaldiensten bedient.
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komstig is van h ypergiants als Google en Facebook. Dat is een indicatie dat het internet aan het centraliseren is naar de grote partijen.”
Concreet betekent dit dat een flink deel van de Nederlandse domeinnamen bereikt wordt via een platform van Google, Facebook,
Microsoft of Amazon.

Dat AMS-IX zo groot werd, ligt allereerst aan de trans-Atlantische
zeekabels die al in de jaren negentig tussen de VS en Nederland
werden gelegd. Maar belangrijker nog, denkt Bakker, is dat
internetbedrijven hun datacenters graag plaatsen op de plek waar
andere bedrijven hun serverparken hebben staan. Daardoor zijn de
onderlinge verbindingen optimaal. “Als zo’n internet exchange op een
gegeven moment een kritische massa bereikt heeft, dan houdt het
zichzelf makkelijk in stand”, zegt Bakker.
Steven Bakker is sinds 2001 werkzaam
bij het internetknooppunt Amsterdam
Internet Exchange, oftewel: AMS-IX.
AMS-IX heeft de laatste jaren op
verzoek ook in het buitenland onder de
eigen naam internet exchanges opgericht.
Die bevinden zich in Hongkong, op
Curaçao, in Mumbai, in Chicago en in de
San Francisco Bay Area.
steven.bakker@ams-ix.net

“Om tegen te gaan dat dataopslag veelal wordt
uitbesteed aan grote bedrijven, is in Europa het
nieuwe cloudnetwerk GAIA-X opgericht.”

Steeds meer domeinnamen
De eerdergenoemde Piet Beertema was ook cruciaal voor het ontstaan van het .nl-domein. Dat vertelt Cristian Hesselman, directeur
van de onderzoekstak van Stichting Internet Domeinregistratie
Nederland (SIDN). Piet Beertema kreeg in 1986 toestemming van
de Amerikaanse internetpionier Jon Postel om het Nederlandse
‘toplevel’-domein te beheren. Toen in de jaren negentig het aantal
eigenaren van .nl-domeinnamen uit de klauwen liep, richtte
Beertema met anderen SIDN op. Met zes miljoen geregistreerde
.nl-domeinen, heeft Nederland nu de meeste domeinnamen in de
wereld per hoofd van de bevolking.
Net als AMS-IX wordt ook SIDN vandaag de dag beschouwd als een
voor Nederland vitale instelling. Als iemand in zijn browserbalk een
.nl-domein intikt, wordt een zoekactie begonnen in het wereldwijde domeinnaamsysteem (DNS) naar het bijbehorende IP-adres.
Daarna wordt de internetgebruiker doorgevoerd naar de bedoelde
website. Als in dit proces iets fout gaat, loopt het Nederlandse internet vast. Daarom heeft SIDN haar DNS-infrastructuur verspreid over
talloze datacenters in de wereld. Ook is er het beveiligingssysteem
DNSSEC, dat elke verzonden zoekopdracht voorziet van een digitale
handtekening. Dat voorkomt dat een internetverzoek door derden
wordt gemanipuleerd en de internetgebruiker ongemerkt op een
andere website terecht komt.

Een eigen data exchange
Over die centralisering bestaan zorgen in de academische wereld,
vertelt Erik Kentie van SURF. SURF is een op digitalisering gerichte
coöperatie van educatief en onderzoekend Nederland. In de beginjaren van het Nederlandse internet verzorgde SURF het internet
tussen de pionierende academische instellingen in de Amsterdamse
Watergraafsmeer.
Erik Kentie is business development
manager innovatie bij SURF, de op
digitalisering gerichte coöperatie van
Nederlandse onderwijsinstellingen.
Tot voor kort zat hij bij SURFsara, de
opvolger van Stichting Academisch
Rekencentrum Amsterdam (SARA), dat
met eigen supercomputers rekenwerk
doet voor het KNMI, radio-astronomisch centrum ASTRON en CERN in
Zwitserland. SURFsara is nu opgegaan
in SURF.
erik.kentie@surf.nl

“Uit datametingen blijkt dat het internet
centraliseert naar grote partijen als Google
en Facebook.”
Invloed van grote platforms
Net als AMS-IX is SIDN een not-for-profit-instelling. De opbrengst van
de verkoop van domeinnamen vloeit terug naar de Nederlandse
internetgemeenschap. Dit gaat onder meer via de eigen onderzoeksafdeling, waar Hesselman de aanvoerder van is. De afdeling
doet onder andere datametingen. “Kortgeleden vonden wij daarin
dat van al het DNS-verkeer dat wij verwerken voor .nl een derde af30
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In die beginjaren had het Nederlandse onderwijs nog zelf de grip
op de dataopslag, vertelt Kentie. Nu wordt veel uitbesteed aan de
grote internetbedrijven. Om dat tegen te gaan is in Europa in 2020
het nieuwe cloudnetwerk GAIA-X opgericht. Ook de universitaire
wereld ziet nu de noodzaak van een eigen data exchange. “De Universiteit van Amsterdam heeft een duidelijke visie op de ontwikkeling
van onafhankelijke data spaces, zodat je weer zelf de regie voert op de
uitwisseling van gegevens.”
Met het oog op zo’n eigen infrastructuur is een paar jaar geleden de
Amsterdam Data Exchange (AmdEX) opgericht, een neutrale, gezamen
lijke infrastructuur waarop aangesloten partijen data kunnen
uitwisselen en gezamenlijk applicaties kunnen maken. •

Cristian Hesselman is directeur van SIDN Labs, de onderzoekstak van
Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) dat de registratie en
publicatie verzorgt van .nl-domeinnamen. Hesselmans afdeling doet datametingen en onderzoekt nieuwe technieken voor een veiliger internet. Ruim
vijftig procent van de .nl-domeinen is nu voorzien van een digitale handtekening met behulp van beveiligingssysteem DNSSEC.
cristian.hesselman@sidn.nl
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De toekomst van
ons internet
Sinds het ontstaan van het internet, ongeveer 50 jaar geleden, is het internet
geëvolueerd van een bescheiden communicatienetwerk voor wetenschappers
tot iets wat niet meer weg te denken is uit ons dagelijks leven, zowel zakelijk
als privé. Het internet biedt daardoor unieke kansen om wereldwijd met
elkaar in contact te komen. Maar we stellen nu ook heel andere eisen aan
het internet dan 50 jaar geleden. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid. Dat komt doordat we het internet nu ook voor andere doeleinden
willen gebruiken. Nationaal en internationaal zijn belangrijke uitdagingen
ontstaan rondom onder andere de cyberveiligheid van onze infrastructuur,
digitale soevereiniteit, publieke belangen en duurzaamheid. Hoe houden
wij grip op deze uitdagingen? Wat zijn de fundamentele vragen waar wij
voor staan? En welke rol kunnen wij in Nederland spelen bij de wereldwijde
ontwikkelingen?
Tijdens de interactieve Lichtkogel Experience willen we de dilemma’s die in
deze Lichtkogel benoemd zijn met jullie onderzoeken en ontdekken op welke
manieren we als experts, vanuit onze organisaties en als gebruikers samen
kunnen werken aan de toekomst van ons internet.
Graag nodigt Rijkswaterstaat u uit voor deze interactieve bijeenkomst over de
toekomst van ons internet!

PROGRAMMA
14:00 Opening
14:10 Introductie en Q&A: Onze toekomst met
het internet
14:30 Panelgesprek: Grip op ons internet
Experts gaan vanuit verschillende perspectieven met de
deelnemers in gesprek over welke wereldwijde ontwikke
lingen op ons afkomen, en welke rol Nederland daarin
zou kunnen spelen.
Met vertegenwoordigers van onder andere ICANN en
de directie Digitale Economie van het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat

15:20 Break-out rooms: De toekomst van de cloud, inclusie
op het web, geopolitiek online – in verschillende break-out
rooms kunnen deelnemers onder leiding van experts met
elkaar in gesprek over uiteenlopende thema’s.
16:00

Presentatie en Q&A:
2STiC – Internettechnieken van de toekomst
2STiC is een expertisecentrum dat technieken ontwikkelt
en evalueert voor toekomstige internetinfrastructuren
die organisaties en individuen meer digitale autonomie
bieden. De partners zijn AMS-IX, NDIX, NLnet Labs, SIDN
Labs, SURF, TU Delft, de Universiteit van Amsterdam en
de Universiteit Twente.

16:20 Sluiting
16:30 Online netwerkborrel

Datum: donderdag 2 september 2021
Tijd: 14:00-16:30 uur
Locatie: Online
Aanmelden: www.delichtkogel.nl
Meer informatie: Lichtkogel@rws.nl
Op deze foto is een onderdeel van een quantumcomputer te zien. Hoe zal quantumtechnologie de
toekomst van ons internet bepalen?
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Publieke belangen op het
internet van morgen

Nederlandse organisaties op de verschillende lagen van het internet

10110011010
1001100

011100101
1100010011

Diensten

10110011010
1001100

LeaseWeb (Hostingprovider), Intermax
(Cloudsourcingbedrijf), EGP (Cloud service provider), CYSO
(Cloud service provider), Uniserver (Cloud service provider),
10110011010 NBIP (Beveiliging tegen DDoS aanvallen)

011100101
1100010011

Zowel Europa als Nederland staan
op scherp: je moet een visie op de
toekomst van het internet hebben.
Thomas Faber (ministerie van
Economische Zaken en Klimaat) vertelt
wat gebeurt om publieke belangen op
het internet te beschermen.
Door Jurgen Tiekstra

Digitaliseringsstrategie
Twee speerpunten had de nieuwe Europese Commissie toen ze eind 2019 aantrad: duurzaamheid én
digitalisering. “Je ziet daardoor een toename van digitaliseringsbeleid onder deze Commissie”, stelt Thomas
Faber: “Je hebt bijvoorbeeld de Digital Markets Act, die
voorkomt dat grote internetplatformen optreden al
monopolist, en de Digital Services Act, die de verantwoordelijkheden van platformen bij illegale online
content aanscherpt. Ook is er een Data Governance
Act ontworpen, die onder andere de neutraliteit van
databemiddelingsdiensten reguleert. En in april is een
wetsvoorstel over kunstmatige intelligentie gelanceerd.” Om grip te houden op de digitale wereld van
morgen is een overheidsvisie noodzakelijk. Dat beseft
men in zowel Brussel als Den Haag. Faber: “Anders
word je een speelbal van grote marktpartijen en
landen die de Europese waarden niet hooghouden.”
In 2018 kwamen de samenwerkende ministeries van
Economische Zaken en Klimaat, Justitie en Veiligheid
en Binnenlandse Zaken daarom met de Nederlandse
Digitaliseringsstrategie. In de Tweede Kamer is sinds
de verkiezingen van maart 2021 bovendien een vaste
kamercommissie Digitale Zaken ingesteld.
Publieke belangen opnieuw borgen
Een kwart eeuw na de opkomst van het commerciële
internet staan we eerder aan het begin dan aan het
eind van de digitale transitie. Kijk naar de komst van
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5G-internet, groeiende dataverwerking en -opslag,
10110011010
10110011010
digitale platforms en de dominantie
1001100 van cloud com
1001100
puting. “Dit alles zorgt dat aloude overheidsthema’s
011100101
011100101
opnieuw geijkt moeten worden”,
vertelt Faber. “Veel
1100010011
1100010011
publieke belangen die hierin spelen, zijn op zichzelf
niet nieuw: eerlijke concurrentie, keuzevrijheid voor
afnemers, veiligheid en privacy. Maar die moeten
opnieuw geborgd worden.”

1001100

011100101
1100010011

Hosting
TransIP (Internet host),
I3d.net (Internet host voor gaming),
Worldstream (Internet host)

10110011010
1001100

10110011010
1001100

Mogelijkheden datagebruik benutten
011100101
Het is zaak de samenhang te blijven zien, stelt
Faber.
1100010011
“We moeten de randvoorwaarden versterken en de
kansen grijpen. Je wilt de mogelijkheden van datagebruik benutten, maar wel op een veilige manier
10110011010
en met behoud van privacy. Je wilt
de mogelijkheden
1001100
van kunstmatige intelligentie gebruiken, zodat in de
011100101
zorg betere diagnoses kunnen1100010011
worden gesteld, op een
verantwoorde manier. Nederland moet aantrekkelijk
blijven voor bedrijven en maatschappelijke waarden
als eerlijke concurrentie, inclusiviteit en privacy waarborgen. Daarnaast willen we dat de openheid, vrijheid
en veiligheid van het internet behouden blijven. We
willen voorkomen dat er door geopolitieke veranderingen een ‘splinternet’ ontstaat, met in elke wereldregio een eigen afgesloten internet. Om dat te doen,
praten we mee op het internationale toneel, zoals
in de organisaties Internet Corporation for A
 ssigned
Names and Numbers (ICANN) en de International
Telecommunication Union.” •

Internetprotocollen

10110011010
1001100

011100101
1100010011

ICANN (Addressering), RIPE NCC
IC
NN
(Coördinatie enAuitgifte
van IP-adressen
en AS-nummers), SIDNIE(Registratie
en
TF
publicatie
SID .nl-domeinamen)
R
N
IPE

10110011010
1001100
011100101
NN
1100010011

ICA

01

IET

SID

N

AM

011100101
1100010011

F

Fysieke laag

RI

PE

S-

IX
AM

S-

10110011010
1001100
011100101
1100010011

IX

Internet Exchange, AMS-IX (Internetknooppunt),
ICA
IN
N
CA
NL-IX (Internetknooppunt)
NN
IET (datacenters in
Datacenters, NorthC datacenters
IEFT
SID
F
N
SID
Nederland), BIT (datacenter
in
Nederland),
Dataplace
RI
SNID
PRE
N
IPE
(datacenters in Nederland), DCSpine (Interconnectie
platform
voor datacenters), Dutch Data Center Association
AM
ASM
-IX
(brancheorganisatie van datacenters in Nederland)
SIX
Kabelnetwerken, Eurofiber (Glasvezelnetwerk en datacenters),
ICA
Relined (Glasvezelnetwerk), NDIX (Glasvezelnetwerk)
NN
Overheidsnetwerken, Logius (Uitvoeringsdienst
IET
F
Digitale Overheid), Rijkswaterstaat, Defensie
SID
R
N
Internetproviders, VodafoneZiggo (Netwerk en IPE
diensten), KPN (Netwerk en diensten)
AM

S-

I

AC

Thomas Faber is managementteam-lid
op het ministerie van Economische
Zaken en Klimaat, op de directie Digitale
economie. Zijn ministerie coördineert het
onderwerp digitalisering met de andere
ministeries van Justitie en Veiligheid en van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
t.faber@minezk.nl

NN

EI

FT
PIR

E

MA

-S

XI

ICA

IX

NN

IET

Kennis en Onderzoek
S
DI

QuTech: TU Delft, TNO (Onderzoek naar Quantum
internet), Quantum Delta NL (Internationaal Quantum onderzoek), SURF (Onderwijs en onderzoek),
SIDN Labs (Onderzoek), Universiteit Twente:
DACS (Onderzoek en onderwijs), Universiteit van
Amsterdam (MNS) (Onderzoek en onderwijs),
TUCCR (Onderzoek en onderwijs, publiek-private
samenwerking)
N

F

SID

N

RI

PE

AM

S-
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Als de digitale
wereld de fysieke
wereld beïnvloedt
Nederland is een belangrijke
verbindingspoort voor wereldwijde,
digitale knooppunten. Dat gaan we
steeds meer merken, ook op straat.
“Buitenlandse technologiebedrijven
bepalen niet alleen de inrichting van
onze digitale infrastructuur, maar
ook van onze fysieke leefomgeving.”
Dat zegt hoogleraar José van Dijck,
die daarom pleit voor een Europese,
publieke vormgeving van het internet.
Door Ingrid Zeegers

Drie weken voor de eerste lockdown gaf ze nog een
drukbezochte NUTS-lezing 2020 over het nut van de
publieke ruimte op internet. Het was een pleidooi
om publieke sectoren en vitale diensten te beschermen tegen vergaande digitale privatisering. Ze had
niet kunnen voorzien dat dit thema zo snel urgent
zou worden.

“De buitenlandse digitale infrastructuur
legt ook beslag op onze Nederlandse
nutsvoorzieningen.”
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Wakker worden in een virtuele wereld
José van Dijck, hoogleraar media en digitale samenleving: “Sinds COVID-19 is de impact van de digitalisering op onze fysieke samenleving versneld zichtbaar geworden. We blijven binnen en werken thuis
online. Ook het onderwijs is versneld gedigitaliseerd.
Het meeste sociale verkeer en commerciële trans
acties verlopen virtueel. Alle processen die ik eerder
beschreef, krijgen nu extra urgentie.” Daarmee doelt
ze vooral op de toenemende macht van commerciële
bedrijven in het publieke domein.
Commerciële digitale regering
“In de fysieke wereld leidt privatisering van publieke
diensten tot onbehagen, maar in de virtuele wereld
vinden we dat normaal. Ons persoonlijk leven, ons
maatschappelijk en democratisch welzijn worden
gestuurd door commerciële technologiebedrijven:
Google, Amazon, Facebook, Apple en Microsoft. En
Chinese giganten als Baidu, Alibaba en Tencent, die
opereren onder strikte controle van een autocratische overheid. Deze buitenlandse bedrijven bepalen
niet alleen de inrichting van onze digitale infrastructuur, maar steeds meer ook de inrichting van onze
fysieke ruimte”, vertelt Van Dijck. Maar hoe dan?
Hoe het internet in Nederland wortelt
“Nederland is een belangrijke verbindingspoort
voor wereldwijde, digitale knooppunten. Dat gaan
we steeds meer zien. Datacenters worden steeds
belangrijker. Die vragen veel ruimte. Je ziet het al
in Noord-Nederland, waar het mega-datacenter van
Google staat. Vlak bij Amsterdam bouwt Microsoft

een enorm datacenter in de openbare ruimte. Daar
profiteert Nederland overigens nauwelijks van.”
Integendeel. ”De buitenlandse digitale infrastructuur
legt ook beslag op onze Nederlandse nutsvoorzieningen. Een middelgroot datacenter verbruikt ongeveer
evenveel elektriciteit als een kleine stad en legt
daarmee lokaal een groot beslag op het elektriciteits
netwerk. Gisteren stond er in de krant dat Shell en
Eneco de helft van de duurzaam opgewekte stroom
van een nieuw offshore windpark op de Noordzee,
aan Amazone verkoopt. De vraag is: als de helft van
de duurzaam opgewekte energie van de Noordzee
opgaat aan het voeden van datacenters, waar zijn we
dan mee bezig?”
Publieke ruimte zal online verdwijnen
Daar blijft het niet bij. “Google is bezig met de
uitrol van eigen internetkabels over land en zee. Het
gaat om private hardware waarop private software
gebouwd wordt. Staten krijgen dus steeds minder
soevereiniteit over hun publieke diensten, omdat
de hele infrastructuur waarop die gebouwd worden
geen publieke ruimte meer kent. Sterker nog: het
hele principe ‘publieke ruimte’ zal in het toekomstige internet onbekend zijn.”
Onvoldoende focus
Hoe kon dit gebeuren? Volgens Van Dijck was er
tot nu toe domweg te weinig aandacht voor. “Het
kernprobleem is de versnippering van onze governance (manier van besturen) en privatisering van de
vitale sectoren. Met andere woorden: we hebben het
onderwerp digitalisering in stukjes geknipt. Niemand
had nog overzicht over wat de digitale infrastructuur
betekent voor de publieke ruimte, de bestaande fysieke infrastructuur en voor onze nutsvoorzieningen.
En zo kwam het dat we dit alles ongecoördineerd

hebben weggegeven aan Amerikaanse en Chinese
bedrijven.”
Europees alternatief
“Deze ontwikkeling is al jaren bekend, niet alleen in
Nederland maar ook in Europa. Daar zijn verschillende programma’s gestart om een duurzaam, digitaal
Europees alternatief te kunnen bieden voor de
Amerikaanse en Chinese systemen. Denk aan Gaia-X.
Zulke Europese initiatieven begonnen net goed op
stoom te komen. Vóór COVID-19 stond de onevenredige macht van de Techreuzen prominent op de
Europese agenda. Daarna lijkt de belangstelling voor
een eigen Europese clouddienst afgezwakt. Overheden hebben op dit moment wel wat anders aan hun
hoofd. Gelukkig blijft Eurocommissaris Margrethe
Vestager op dit dossier duwen.”
Ook in Nederland blijft er belangstelling voor het
thema. ”Vanochtend kreeg ik het rapport ‘Digitaal
duurzaam’ van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI, februari 2021) toegestuurd. Daarin
wordt aandacht gevraagd voor de ruimtelijke impact
van de digitale wereld. Het gaat over hoe we wonen,
hoe we reizen en hoe we onze ruimte inrichten,
bezien vanuit het perspectief van duurzaamheid.”
Maatschappelijke kosten digitale infrastructuur
Van Dijck hoopt dat experts meer grip krijgen op
ruimtelijke vraagstukken rond digitalisering, inclusief de cijfermatige onderbouwing daarvan. “De
overheid zou de kosten van de digitale infrastructuur
in beeld moeten brengen, omdat we dan betere keuzes kunnen maken. Want als we onze lokale ruimte
gebruiken om de halve wereld van datadistributie te
voorzien, moeten we de keuzes die daarmee te maken hebben dan niet veel transparanter maken?” •

José van Dijck is hoogleraar media en digitale samen
leving aan de Universiteit Utrecht. Ze doet onderzoek naar
digitale cultuur, sociale media en mediatechnologieën.
In 2015 werd Van Dijck benoemd tot eerste vrouwelijke
president van de KNAW. In 2020 verscheen ‘Het nut van
publieke ruimte op Internet’.
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Acid Clouds
Data in de fysieke leefomgeving
Onze digitale data slaan we massaal op in de cloud. De
vraag naar clouddiensten groeit met de dag, gedreven
door 5G draadloze communicatie, smart technology in
huizen en steden, cryptovaluta, kunstmatige intelligentie en machine learning. Het beeld van een wolk
suggereert dat de cloud ergens onzichtbaar in de lucht
zweeft. Dat is een illusie. De virtuele data in de cloud
nemen wel degelijk fysieke ruimte in. Ze staan namelijk
opgeslagen in energieslurpende datacenters met
immens grote computerservers.

De foto’s vormen een eigen narratief dat de impact
van de digitale wereld op onze fysieke leefomgeving
documenteert. De foto’s zijn allemaal genomen vanuit
hetzelfde standpunt om de datacenters als ruimtelijke
structuren op een gelijke manier vast te leggen en zo
visuele vergelijkingen tussen de verschillende structuren mogelijk te maken. Zo is het mogelijk unieke kenmerken van de gebouwen te herkennen en daarmee
ook de onderliggende ideeën die verborgen zitten in de
wereldwijde cloud-infrastructuur te identificeren. •

Acid Clouds is een fotoproject van ontwerper Niels
Schrader en fotograaf Roel Backaert waarin ze samen
datacenters in Nederland op beeld vastleggen.

Fotografie: Niels Schrader en Roel Backaert
www.minddesign.info
www.roelbackaert.com

Interxion AMS8, Rozenburg

38

LICHTKOGEL De toekomst van het internet

Cellnex Datacenter, Wormer

Bytesnet, Groningen

Equinix AM1, Amsterdam

Equinix AM14, Amsterdam

Amsterdam Data Tower

Equinix AM6, Amsterdam

Smitsborg, Groningen

Cellnex Datacenter, Tjerkgaast
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Dankzij COVID-19 zijn mensen versneld
gedigitaliseerd. Wat in 2030 was gepland, is nu
al gerealiseerd. “Mensen kunnen dus best snel
veranderen”, constateert trendanalist Sander
Duivestein. Dat moet ook wel, want volgens
hem staat het volgende, nieuwe tijdperk al
voor de deur. “De synthetische revolutie begint
vandaag.” Wat betekent dat?
Door Ingrid Zeegers

Leven in een
hologram

Sander Duivestein is professioneel
spreker, internetondernemer, trend
analist bij VINT/Sogeti en medeauteur
van boeken over de impact van nieuwe
technologie op mens (‘Me, the Media’;
‘The dark side of social media’ en ‘Playing
with reality’).
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Spelen met de werkelijkheid
Nog even en we leven in een digitale,
synthetische wereld. Volgens trend
analist Sander Duivestein zal het
onderscheid tussen de digitale en de
fysieke wereld snel verdwijnen. Onze
focus verschuift: in plaats van ‘offline’
zijn we morgen ‘onlife’. Fake wordt het
nieuwe ‘echt’.
Wat dat betekent, beschrijft Duivestein
in zijn nieuwe boek: Playing with reality.
Hij schrijft het samen met twee collega’s uit naam van het Verkennings
instituut nieuwe technologie (VINT)
van Sogeti/Capgemini.
Het boek-in-wording gaat over ‘the
remote everything world’ (de wereld van
alles op afstand). Het verhaal begint met de synthetische generatie:
jongeren die nog geen leven hadden
vóór het internet. “Zij gaan anders
om met digitale technologie, en dat
zal de manier waarop we onze wereld
inrichten gaan beïnvloeden,” voorspelt
Duivestein.
De synthetische generatie
Wat drijft deze nieuwe generatie internetgebruikers? Uit eerder onderzoek
van Duivestein (Sogeti, 2019) blijkt
dat er drie typerende kenmerken zijn.
Synthetische jongeren geloven meer
in de kracht van het netwerk dan in de
hiërarchie van bestaande organisaties,
want ze zijn posthiërarchisch. Geld
verdienen vinden ze minder belangrijk
dan goede dingen doen, ze zijn postmaterialistisch. Synthetische jongeren
leven bovendien postrealistisch.
Omdat deze generatie is opgegroeid
met games, gebruiken ze die nu om
te communiceren, te spelen en af en
toe ook voor het werk. Ze besteden
veel tijd op Instagram en maken daar
gebruik van influencers, die soms zelf
nep zijn.
Volgens Duivestein kunnen we veel
leren van deze nieuwe generatie men-

sen, vooral om digitale technieken met kunstmatige
intelligentie sneller te kunnen implementeren.
Waarom is dat belangrijk?
Snapchat dysmorfie
“Met kunstmatige intelligentie kunnen we alternatieve realiteiten creëren (op het web en daarbuiten).
Iedereen krijgt beschikking over deze technologie,
en iedereen kan de realiteit straks manipuleren. Een
bestaande toepassing is ‘deep fake-technologie’, waarbij menselijke gezichten op andere personen worden
geplakt. Of waarmee gezichten worden veranderd. Zo
kun je mensen dingen laten zeggen of doen, die ze in
werkelijkheid nooit gedaan hebben.
Dat levert overigens nu al verrassende psychologische
verschijnselen op, zoals snapchat dysmorfie (een
afwijkend beeld van het eigen lichaam, red.). Dat is
een gevolg van het gebruik van filters waarmee je een
selfie op snapchat mooier kunt maken. Sommige
mensen stappen ermee naar de plastische chirurg om
die verbeterde versie van zichzelf ook in het echt te
laten realiseren.” Wie had dat gedacht?

“Hoe zien de virtuele dijkgraaf en de
virtuele sluismeester eruit?”
Virtuele personen
Daar blijft het niet bij. “We moeten beseffen dat echt
alles wat gedigitaliseerd kan worden, vervolgens ook
gesimuleerd kan worden.
Er bestaan inmiddels virtuele wezens waarmee je op
een menselijke manier kunt communiceren. Denk
aan de virtuele leraar, therapeut, of zorgbuddy. We
kunnen ook digitale kopieën van onszelf maken.”
Bedrijven experimenteren er al mee. Duivestein
noemt een paar voorbeelden. “Automerk Nissan
demonstreerde laatst een virtuele reisgenoot. Een
buddy die onderweg niet alleen met je babbelt over
de historie van de omgeving, maar die ook de wegenwacht inschakelt als dat nodig is.
Bij de Zwitserse UBS-Bank hebben ze de Chief Investment Officer compleet gevirtualiseerd, zodat die
voortaan bij ieder belangrijk gesprek aanwezig kan

zijn. Overigens wel als hologram. En in Zuid-Korea
heeft een moeder een virtuele versie van haar overleden kind laten creëren. Daardoor kon ze het verlies
beter verwerken.”
Elke sluis een chatbot
Duivestein zegt dat het niet lang meer duurt voor
er virtuele mensen op de digitale werkvloer te zien
zullen zijn. “Voor veel organisaties wordt het logisch
om een virtueel mens te koppelen aan de geautomatiseerde gesprekspartner. Dat roept vervolgens wel
weer nieuwe vragen op, want welk type persoonlijkheid gaat jouw organisatie vertegenwoordigen? En
doordenkend op het werkterrein van Rijkswaterstaat:
hoe zien de virtuele dijkgraaf en de virtuele sluismeester eruit?”
Virtuele data
Daar blijft het niet bij. “Als je eenmaal in de synthetische werkelijkheid terechtkomt, kun je ook synthetische data maken die de echte wereld weerspiegelen.
Het is bijvoorbeeld eenvoudig om persoonsgegevens
te synthetiseren. Daar kun je vervolgens allerlei
modellen en algoritmes op los laten om nieuwe
inzichten te krijgen. Zo worden er nieuwe scenario’s
mogelijk.”
Hoe zit het dan met privacy? “Bedrijven kunnen
op dit moment inderdaad weinig tot niets met
privé-data van mensen, maar ze hebben die wel in
huis. Ze zouden die data ook aan een neuraal netwerk kunnen geven om ze te interpreteren. Het netwerk produceert dan soortgelijke data, synthetische
data, die geen direct verband hebben met personen
in de fysieke werkelijkheid. Op die manier geldt de
wetgeving niet, en kun je experimenteren. Ook de
data van Rijkswaterstaat zou je kunnen nabootsen
met kunstmatige intelligentie.”
Koudwatervrees voorbij
Eerlijk is eerlijk: de digitale transformatie ging
sneller dan gepland, maar komt deze aankondiging
van de synthetische revolutie niet net iets te vroeg?
Duivestein denkt van niet: “Het is belangrijk dat
organisaties kennisnemen van deze nieuwe synthe
tische mogelijkheden. Dat kan alleen door er zelf
mee aan de slag te gaan.” •
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Op naar een
schoon en eerlijk
internet

Internet en klimaatverandering
Zover is het nu nog niet. We staan pas aan het begin.
Oghia: “Vijf jaar geleden werd ik nieuwsgierig naar
de relatie tussen internet en klimaatverandering.
Digitalisering wordt ingezet als redmiddel, maar hoe
schoon is het internet eigenlijk zelf? Zo begon een
ogenschijnlijk eindeloze zoektocht naar informatie. Er
waren nauwelijks feiten over de milieu-impact.” Maar
Oghia hield vol en zocht door. Zijn conclusie: “Onze
digitale technologie is uitermate inadequaat als het
gaat om duurzaamheid.” Dat kan hij uitleggen.

Met de digitale transformatie denken we het
people-planet-profit-script nieuw leven in te
kunnen blazen. “Maar dan moet het internet zelf
ook duurzaam worden,” constateert Michael J.
Oghia van de Sustainable Digital Infrastructure
Alliance (SDIA). Hoe staan we er wat dat betreft
voor? Timmy de Vos geeft met inzamelacties voor
elektronisch afval vast het goede voorbeeld.

Energie en uitstoot
“Een schoon en gezond internet is op zijn minst
CO2-neutraal. Dat is nog niet het geval. Qua uitstoot
van broeikasgassen is de digitale sector op dit
moment vergelijkbaar met de luchtvaart: twee tot
drie procent van de mondiale CO2 -uitstoot staat op
het conto van de digitale techniek. Die CO2-uitstoot
ontstaat tijdens de fabricage van ICT-apparatuur en
blijft tijdens het gebruik ervan doorgaan. Daarnaast
is energie nodig voor het gebruik van het internet en
het dataverkeer. Hoe meer data we verbruiken, hoe
groter ook het energieverbruik en de CO2-uitstoot.”

Door Ingrid Zeegers

Per minuut worden er wereldwijd:

188.000.000
e-mails verstuurd
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41.600.000
WhatsAppjes
verstuurd
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Er is goed nieuws: het stappenplan voor een
duurzaam internet ligt al klaar (https://sdialliance.
org/roadmap) en is ontworpen door de SDIA en
haar leden. De organisatie, die net gefuseerd is
met Green IT Amsterdam, heeft Michael Oghia
aangetrokken als coördinator externe relaties.
Vanuit Belgrado bereidt hij zich voor op zijn komst
naar Nederland. Zijn verwachtingen zijn hoog.
“Over tien jaar draait er een circulaire economie
op eerlijke, schone ICT. Let maar op, dit thema
wordt booming. Dat moet ook wel.”

4.500.000
YouTube-video’s
bekeken

1.000.000 keer
Facebookpagina's
bezocht

Een minuutje internet
We blijken dol op big data. Maar wie rekent, weet wat
dat betekent. Om een idee te krijgen: in 2019 werden
per minuut wereldwijd 188 miljoen e-mails verzonden, gingen 41,6 miljoen berichten via WhatsApp
en Facebook Messenger door het net, werden 4,5
miljoen video’s op YouTube bekeken en 3,8 miljoen
zoekopdrachten via Google uitgevoerd. Elke zestig

seconden werden 2,1 miljoen snaps gemaakt via SnapChat en werd 1 miljoen keer ingelogd op Facebook.
Oghia vermoedt dat deze cijfers in 2020 nog hoger
waren door het vele thuiszitten en -werken vanwege
COVID-19.
Onvoorstelbaar veel stroom
“Al met al verbruikt het internet – inclusief de aangesloten apparaten – tussen de zeven en tien procent van
alle wereldwijd geproduceerde elektriciteit.” Volgens
Oghia is het internet de afgelopen jaren wel een stuk
efficiënter geworden. “Maar die efficiëntiewinst staat
onder druk door de exponentiële groei van het aantal
slimme apparaten dat aan het internet wordt gehangen, variërend van slimme horloges tot slimme auto’s.
Ramingen over het aantal aangesloten apparaten
variëren van 20,4 miljard tot 50 miljard (in 2020).”
Grondstoffen
Deze slimme apparaten bevatten stuk voor stuk
waardevolle grondstoffen, zoals goud, wolfraam, tin
en tantaal, aangevuld met onder andere koper, zilver
en lithium. Die materialen worden in rap tempo
schaars. Binnen veertig jaar zijn de voorraden nog
verder uitgeput en wordt de winning ervan steeds
gevaarlijker. Terwijl de grote mijnbouwbedrijven al
warmdraaien voor deep sea-mining worden de laatste
materialen de landbodem uitgeperst.
Conflict mineralen
Dat gebeurt vooral op het zuidelijk halfrond, in en
rond de Democratische Republiek Congo (DRC).
Conflictgebieden dus, waar sprake is van gedwongen
arbeid en schending van mensenrechten. Geen goede
basis voor een schoon en eerlijk internet.
Oghia toont een bericht in de iAfrikan van 28 januari
2020. Daarin staat dat Apple, Tesla, Alphabet (Google), Microsoft en Dell door veertien families voor
de rechter zijn gesleept omdat ze profiteerden van
kinderarbeid in de mijnen. “Maar hetzelfde verhaal
over mensonterende omstandigheden geldt ook
voor mijnbouw in India en China. En Bolivia, waar
een groot deel van de wereldvoorraad lithium wordt
gewonnen voor de batterijen in elektrische auto’s.”
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43

Versneld circulair
Volgens Oghia kunnen we het niet met droge ogen
hebben over het toekomstige duurzame internet
zonder oplossingen te bedenken voor de kwestie
grondstoffen. Het verkrijgen van transparantie over
de waardeketens en het stimuleren van hergebruik
en recycling moeten prioriteit krijgen. Er zijn al
dappere bedrijven die het gewoon proberen. Oghia
noemt het Nederlandse bedrijf Fairphone als inspirerend voorbeeld. “Maar zelfs dat bedrijf beaamt dat
het bijna onmogelijk is om een duurzame telefoon te
maken. Dit vanwege de complexiteit en de ondoorzichtigheid van de toeleveranciers.”
Wat te doen? Een van de beste manieren om de
onmenselijke mijnbouwpraktijken te stoppen en
vernietigende zeemijnbouw te voorkomen, is het
hergebruik van de zeldzame materialen, zegt Oghia.
“Technisch gezien kan het. We moeten alleen zorgen
voor transparante voorraadketens en sneller overschakelen naar een circulair economisch model.”
Circulaire business cases gevraagd
Er bestaan al veel circulaire initiatieven. Soms lukt
het ook om er een duurzaam verdienmodel van te
maken, zoals bij ondernemer Timmy de Vos, bedenker van de E-waste Race en winnaar van de Circulair
Award 2021.
Al in 2014 ontwikkelde De Vos een businessmodel
waarin hij een educatieproject neerzette en tegelijk
tonnen elektronisch afval inzamelde. Het ging van
stofzuigers tot waterkokers en computers. “Met de
E-waste Race stimuleren we scholieren om duurzaam
te denken en te doen.”
Dat is hard nodig, want volgens De Vos is elektronisch afval wereldwijd de snelst groeiende afvalstroom. “Mondiaal gaat het om 50 miljard kilo
e-waste. Veel daarvan belandt in derdewereldlanden.
Het thema is urgent.”
Gegijzeld door updates
De Vos zegt dat apparaten die gekoppeld zijn aan het
internet een apart hoofdstuk vormen in dit online
afval-verhaal. We consumeren te veel slimme apparaten en gooien ze weer weg voor ze kapot zijn. Hoe
komt dat?
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Michael J. Oghia is adviseur,
auteur, onderzoeker en vooral
voorvechter van duurzame
ICT. Sinds begin 2021 is hij
coördinator externe relaties bij
de Sustainable, Digital, Infrastructure Alliance (SDIA).

Onderschatte goudmijn
Ondertussen worden de zeldzame grondstoffen steeds
schaarser. Circulaire ambachtscentra zijn dan ook
in opkomst, juist ook voor ICT-afval. Recyclen blijkt
wel erg arbeidsintensief. Volgens De Vos kost het vier
maanden om een mobieltje te demonsteren tot waardevolle fracties. “Dat kan en moet anders, te beginnen
met het ontwerp. Op naar een circulair design.”

michael.oghia@sdialliance.org.

Leestip! Dit rapport van ISOC laat zien
hoe globaal internet ook een middel kan
zijn voor het bijdragen aan het bereiken
van globale doelstellingen ten aanzien
van duurzame ontwikkelingen.
https://www.internetsociety.org/wpcontent/uploads/2015/06/ISOC-ICTsSDGs-201506-Final.pdf

Internetverslaafd
De Vos besluit zijn verhaal met een boodschap voor
alle internetgebruikers: “Het internet brengt ons
veel moois, maar we zijn wel verslaafd geraakt aan
apparaten, vooral aan de telefoon. Een onvoorzien
effect van die internetverslaving is dat normale
menselijke relaties onder druk komen te staan. Daar
proberen we aandacht voor te vragen. In de E-waste
Race stimuleren we scholieren om verbinding te
maken met elkaar en met de mensen in de wijk.” •

Timmy de Vos ontwikkelde een businessmodel voor
het inzamelen van elektronisch afval. De zogenaamde
E-waste race, gebaseerd op
een educatieproject met
als thema ‘circulaire economie’. Sinds 2014 is per race
gemiddeld 14 ton e-waste
materiaal ingezameld.

“Het heeft primair te maken met ons eigen koopgedrag. We willen graag de nieuwste camera of de
snelste telefoon. Terwijl de verbeteringen naar mijn
mening slechts marginaal zijn. En zo komt het dat
we apparaten vervangen terwijl die nog niet aan het
einde van hun levensduur zijn. En erger: we vergeten
ze in te zamelen en de kringloop te sluiten.”
Het begint bij inzamelen
Daar zijn wel afspraken over gemaakt. In Europa
moeten producenten van consumentenelektronica
65 procent van de apparaten die op ze op de markt
zetten, weer terugnemen. Het idee is dat de waardevolle grondstoffen uit die apparaten weer terugkomen in de kringloop.
“Het terugnameprincipe dringt wel door. Grote clubs
als Apple en Samsung doen al mee met terugkoopprogramma’s, maar het gebeurt nog te weinig.”
Verder kunnen we volgens hem duurzaamheidswinst
boeken met het principe ‘product as a service’. Ofwel:
niet kopen maar leasen. “Tenminste, als de retour
logistiek goed geregeld is en we producten hoogwaardig hergebruiken, opknappen en recyclen.”
LICHTKOGEL De toekomst van het internet
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(On)gelijkheid
op het web

Het internet brengt mensen, ideeën en initiatieven van over de hele wereld
bij elkaar. En het stelt burgers in staat tegen onrecht in het verweer te
komen. Tegelijkertijd werken bedrijfsbelangen online onrecht soms in de
hand. Hoe moeten we hiermee omgaan? En hoe kunnen we mogelijkheden
van het web inzetten voor emancipatie van de burger? Chenai Chair (World
Wide Web Foundation) en Marleen Stikker (Waag) aan het woord.
Door Marieke Buijs
Beeld udp-stream-eq-0-a, een kunstwerk door Larisa Blazic

Het web - de verbinding tussen zo veel individuen over de hele wereld - biedt ongekende
mogelijkheden voor emancipatie. Het is een
plek om je te uiten en om te ontdekken. Je
kunt er leren hoe je een warmtepomp installeert, maar ook hoe je in het verweer kunt
komen tegen onrecht. Het geeft inwoners van
’s werelds grootste sloppenwijk, Dharavi in
Mumbai, de mogelijkheid hun handwerkproducten aan klanten wereldwijd te verkopen,
zonder dat ze daarbij afhankelijk zijn van
tussenhandelaren. Tegelijkertijd wordt dit
grote potentieel maar deels benut. Offline
ongelijkheid werkt door in de digitale ruimte
en burgers zijn maar al te vaak speelbal of
melkkoe van de belangen van bedrijven. Wat
staat er op het spel? En hoe kunnen we een
internet vormgeven waar burgers en samen
levingen echt de vruchten van plukken?

“Online vond ik denkers die zich
bezighielden met feminisme,
representatie, gender en ik voelde
dat dat was waar ook mijn hart
lag.”
Web vol mogelijkheden
Over het vermogen van het web om levens
ten goede te keren, hoeft Chenai Chair, expert
gender en digitale rechten bij de World Wide

Web Foundation, niet lang na te denken. Ze
hoeft slechts achterom te kijken. “Als scholier
in Zimbabwe was ik geïntrigeerd door sociale
mechanismen als onderdrukking en stigmatisering, maar ik wist niet hoe die interesses
in een carrière zouden kunnen passen. In
mijn omgeving betekende doorstuderen dat
je arts werd of jurist. Andere mogelijkheden
ontdekte ik pas toen ik mijn weg vond in de
digitale ruimte. Online vond ik denkers die
zich bezighielden met feminisme, representatie, gender en ik voelde dat dat was waar ook
mijn hart lag. Zonder die rolmodellen van
buiten mijn eigen omgeving, was mijn leven
heel anders verlopen.”
Wat zit je dwars?
Het internet maakt emancipatie mogelijk en
versterkt de positie van burgers ten opzichte
van bedrijven en autoriteiten. Denk aan de
onlinebeweging rond de Arabische lente, #BLM
en de varianten die daaruit ontsprongen, zoals
#Nigerianlivesmatter, #Zimbabweanlivesmatter, of aan #Shellmustfall. “Maar ik wil ook
graag een heel alledaags voorbeeld noemen”, zegt Chair. “O jewa ke eng?’ vroeg een
Zuid-Afrikaanse twittergebruiker haar volgers,
wat zo veel betekent als: Wat zit je dwars? Het
bracht een storm aan reacties teweeg. De een
zocht een opnamestudio voor een album, een
ander zocht kopers voor haar pruiken en weer
een ander zat in de put en zocht een luisterend
oor. ‘Het resulteerde in een enorme gemeenschapszin. Bijna iedereen kreeg hulp aangeboLICHTKOGEL De toekomst van het internet
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den van anderen op het netwerk voor de problemen
die ze aankaartten.”
Maar het internet werkt niet voor iedereen, zo bracht
de World Wide Web Foundation in kaart. Wereldwijd
hebben mannen 21 procent vaker toegang tot het
web dan vrouwen en in de minst ontwikkelde landen
hebben mannen zelfs 52 procent meer toegang. Factoren als opleiding, digitale geletterdheid, de kosten
van hardware en data en een verschil in verantwoordelijkheid voor gezinstaken gaan schuil achter deze
discrepantie.

Marleen Stikker
Internetpionier Marleen Stikker
is oprichter, directeur en bestuurder van Waag Future Lab,
ontwerplab voor technologie
en samenleving. Ze is sinds de
beginjaren van het web nauw
betrokken geweest bij initiatieven als XS4ALL, Fairphone en
Creative Commons Nederland.
Meer info: https://waag.org

Minder veilig voor vrouwen
En ook als vrouwen toegang hebben tot het web,
nemen ze minder actief deel. Ze bloggen minder,
reageren minder op politieke, sociale of economische berichten en gebruiken het web minder vaak als
ondernemers, zo beschreven Chair en haar collega’s
vorig jaar in het onderzoeksrapport over vrouwenrechten op het web: Women’s Rights Online. Die ongelijkheid speelt niet alleen in ontwikkelende landen,
maar ook in Europa en Nederland. “Het internet is
minder veilig voor vrouwen dan voor mannen”, aldus
Chair. “Vrouwen zijn vaker het slachtoffer van online
gendergerelateerd geweld en dat beperkt hun deelname online. Zonde, want daarmee missen we een
deel van het vrouwelijk perspectief en potentieel.”
Wereldwijd zijn er wel initiatieven om die ongelijkheid recht te trekken, bijvoorbeeld door collectief
informatie over invloedrijke personen of gebeurtenissen voor gemarginaliseerde groepen toe te voegen
aan Wikipedia.

“Tech biedt geen zaligmakende
oplossingen voor al onze problemen.
We moeten de techsector scherp in de
gaten houden.”
Verblind door gemak
Online ongelijkheid en onveiligheid zijn niet los te
zien van een aantal fundamentele mankementen in
de manier waarop het internet nu wordt gebruikt
en gehandhaafd, stelt internetpionier en -expert
Marleen Stikker. We moeten meer verwachten van
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het internet, stelt zij. We zijn verblind door het gemak dat het ons biedt: dat Google Maps ons zonder
geruzie over de Parijse périférique loodst en we niet
langer op een uitgestalde menukaart zijn aangewezen bij de keuze voor een restaurant. En ach, als we
daarmee onze privacy kwijt zijn, dan moet dat maar.
“Het narratief moet anders”, aldus Stikker, oprichter
en directeur van Waag Future Lab, ontwerplab voor
technologie en samenleving. “Ook online kan privacy
worden beschermd en kunnen de belangen van de
samenleving worden gewaarborgd. Tech biedt geen
zaligmakende oplossingen voor al onze problemen.
We moeten van die naïviteit af en de techsector
scherp in de gaten houden.”
Speelbal
De belangen van tech-bedrijven botsen met de rechten en autonomie van burgers. Mensen die op het
Museumplein staan met borden tegen het kindermisbruik door geheime overheidsgenootschappen
ervaren allicht autonomie, maar ontvankelijkheid
voor nepnieuws is niet los te zien van de belangen
van tech-bedrijven. Zij bepalen aan de hand van
ondoorzichtige algoritmen welke berichtgeving
gebruikers het langst aan hun platform gekluisterd
zal houden. Stikker: “Op dit moment faciliteert het
web juist ontmenselijking en inperking van onze
vrijheid.” Gelukkig brokkelt de aanvankelijke onverschilligheid hierover langzamerhand af. “Het stemt
me enigszins hoopvol om het verzet tegen de invloed
van de grote techbedrijven op te zien borrelen,” aldus

Stikker. “Maar als we een web willen creëren dat zijn
mogelijkheden voor emancipatie waarmaakt, zullen
we stevig moeten ingrijpen.”
Spionage-apparatuur
In haar boek ‘Het internet is stuk, maar we kunnen
het repareren’ beschrijft de internetpionier hoe dat
ingrijpen eruit zou moeten zien. Naast het veranderen van het narratief pleit ze voor betere wetgeving.
Bijvoorbeeld op het vlak van profiling: het verzamelen van informatie over een persoon om zijn of
haar handelen, economische situatie, gezondheid,
voorkeuren en interesses te voorspellen. Stikker:
“In de winkel is het verboden spionage-apparatuur
te verkopen, maar via de appstore is het installeren
van spionagehulpmiddelen de normaalste zaak
van de wereld. De basis zou moeten zijn: bedrijven
mogen geen data afpakken van mensen. Het is niet
voldoende om mensen voor te leggen dat ze daar zelf
een keuze in hebben, en om deze keuze dan te verstoppen in onleesbare gebruikersvoorwaarden. Nee
gewoon: verbieden. Je hoeft toch ook niet je eigen dioxinemeter mee te nemen naar de supermarkt om te
kijken of de kip wel veilig is? Daar draagt de overheid
verantwoordelijkheid voor.”

Chenai Chair
Socioloog en feminist Chenai Chair onderzoekt de
invloed van digitale innovatie op sociale en economische
groei in Afrika. Tot februari 2022 leidde ze het onderzoek
naar online vrouwenrechten voor de World Wide Web
Foundation.

Om het internet een veiligere plek te maken voor
alle gebruikers, is ook op het vlak van moderatie
wetgeving nodig, aldus Stikker. Moderatie is de taak
om het gebruik in goede banen te leiden, bijvoorbeeld met als doel een website netjes te houden. “Nu
kijken we heel zwart-wit naar online anonimiteit. Of
je bent volledig anoniem, of je geeft alles prijs. Dat
hoeft niet. Voor alternatieve sociale media zou je je
bijvoorbeeld als lid kunnen registreren en legitimeren bij een aparte hub. Vervolgens kun je je op
allerlei platforms anoniem uiten. Maar als je daarbij
de wet overtreedt, is je identiteit met een dwangbevel
op te vragen en kun je dus verantwoordelijk worden
gehouden voor je onlinegedrag.”

“Alleen door ICT-projecten aan te
besteden aan de hand van publieke
waarden, krijg je een eerlijk en inclusief
internet.”
Brede groep makers
Stikker juicht Europese inspanningen op het vlak
van wetgeving toe. In 2018 ging de Europese wet op
gegevensbescherming (AVG) in en momenteel liggen
twee nieuwe wetten bij het Europees Parlement en
de Raad. De Digital Services Act (DSA) moet techgiganten meer verantwoordelijk houden voor wat zich
op hun platforms voltrekt en maant hen tot transparantie over advertenties. De Digital Market Act (DMA)
moet de macht van platforms aan banden leggen
door monopolieposities tegen te gaan.
De volgende stap is een bredere groep makers en
ontwerpers te betrekken bij nieuwe ICT en die
projecten aan te besteden aan de hand van publieke
waarden. Stikker: “Alleen zo krijg je een eerlijk en
inclusief i nternet dat zijn potentie voor democratisering, decentralisatie en betrokkenheid echt kan
waarmaken.” •

www.linkedin.com/in/chenai-chair/
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Op naar een
Europese cloud!
Steeds meer data die we produceren staan niet op onze eigen laptop,
computer of lokale server, maar worden opgeslagen in de ‘cloud’
- op een server van een commerciële partij die zich aan de andere
kant van de wereld kan bevinden. Dat is een risico voor kritische
bedrijfsprocessen, maar ook voor onze privacy en digitale autonomie.
Europese partijen werken via het initiatief GAIA-X daarom aan
betere spelregels. Aan het woord is Jesse Robbers, de Nederlandse
coördinator voor GAIA-X, en Thomas Niessen, programmamanager
van GAIA-X in Duitsland.
Door Amanda Verdonk

Onze afhankelijkheid van clouddiensten wordt
steeds groter. Als we bijvoorbeeld gebruikmaken
van videobeldiensten zoals Teams of Zoom, dan
versturen we die gesprekken en beelden naar
externe servers elders in de wereld. Gebruik je een
Chromebook-laptop, dan ‘draaien’ alle applicaties
in de cloud van Google. Alle mailtjes die je typt of
tekstdocumenten die je maakt, stuurt de laptop
naar een van Googles datacenters. Daardoor zijn
je apps altijd up-to-date en raak je je documenten
niet kwijt.
“Cloudinfrastructuur is diep in ons leven geschoven”,
zegt Jesse Robbers, de Nederlandse GAIA-X-coördinator. Hij ondervond dat laatst aan den lijve toen hij
niet meer kon stofzuigen. “Ik heb een robotstofzuiger die wordt aangestuurd door een app die in de
cloud van Amazon draait, en daar was toevallig een
storing.” Ook fysieke apparaten worden dus steeds
meer afhankelijk van de cloud, en als daar dan een
storing is, valt alles letterlijk stil. Met een uptime (de
tijd dat een machine in bedrijf is) van doorgaans
meer dan 99,9 procent is het over het algemeen goed
gesteld met de betrouwbaarheid van clouddiensten.
De kans op storingen is dus klein, en een haperende
robotstofzuiger is dan misschien nog geen levensbedreigende zaak, maar als bijvoorbeeld ook autonoom
rijdende auto’s of medische apparatuur steeds meer
van clouddiensten afhankelijk worden, dan staan er
wel levens op het spel.

“Het is onduidelijk waar jouw data zich
bevinden en wat ermee wordt gedaan.
Dat zijn grote zorgpunten.”
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Privacy
Een misschien veel groter probleem is dat zo’n 75-85
procent van de cloud-aanbieders, zoals Amazon Web
Services, Google, Microsoft en Alibaba zich buiten
Europa bevindt. Jouw data worden dus ook buiten
Europa opgeslagen, volgens de in dat land geldende regels. De Europese privacywet GDPR, die ook
data van Europese burgers buiten de EU probeert te
beschermen, biedt helaas geen volledige garantie. De
Amerikaanse overheid kan bijvoorbeeld een beroep
doen op de Cloud Act en alsnog toegang krijgen tot
clouddata van Europese gebruikers. Robbers: “Je bent
overgeleverd aan de onoverzichtelijke voorwaarden
van een clouddienst en het is niet duidelijk waar
jouw data zich bevinden en wat ermee wordt gedaan.
Dat zijn grote zorgpunten. Die partijen hebben inmiddels een zodanige marktmacht en het is lastig om
daar tegenwicht aan te bieden.”
Met het in 2019 gestarte initiatief GAIA-X probeert
Europa nu om de spelregels te beïnvloeden. Niet
zozeer door de overzeese cloudreuzen de pas af te
snijden, maar door een gezamenlijke set van regels
en afspraken op te stellen en door software te ontwikkelen waarmee je aan die regels kunt voldoen.
Ook wordt er gewerkt aan interoperabiliteit, oftewel
de mogelijkheid om eenvoudig jouw eigen data en
zelf ontwikkelde applicaties mee te kunnen nemen
naar een andere clouddienst. Dit alles lijkt grote
cloudaanbieders niet af te schrikken. Integendeel,
veel van hen participeren zelfs in GAIA-X, zoals Amazon, Google, IBM en Microsoft. Robbers: “We willen
allemaal graag Office 365 en Microsoft Teams blijven
gebruiken. En andersom is Europa voor cloudaanbieders een belangrijke markt die ze niet willen missen.
Microsoft en Google bouwen dan ook datacenters
LICHTKOGEL De toekomst van het internet
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Jesse Robbers is de Nederlandse
coördinator van GAIA-X. Daarnaast is hij
medeoprichter en directeur van Quantum Delta NL, een netwerkorganisatie
ter bevordering van de ontwikkeling van
quantumtechnologie in Nederland. Ook
is hij senior consultant bij TNO op het
gebied van Digitale Infrastructuur.
jesse.robbers@tno.nl

in Nederland en daarbuiten om in te spelen op de
Europese behoeften.”
Gevaar
Het Europese cloudproject GAIA-X werd officieel
gelanceerd in 2019 door Duitse industriële partijen
die zich bezighouden met automatisering. Ook
bedrijven in de auto-industrie, die bijvoorbeeld zelf
rijdende auto’s vol software ontwikkelen, sloten zich
aan omdat ze een gevaar in de cloud-afhankelijkheid
zien. “Men vroeg zich af of het niet gevaarlijk is om
volledig afhankelijk te zijn van niet-Europese aanbieders”, aldus Thomas Niessen, programmamanager
van GAIA-X in Duitsland. “Naast veiligheid speelt ook
intellectueel eigendom een rol. Je weet nooit wie er
stiekem een blik op jouw data werpt om daar zijn
of haar voordeel mee te doen. En stel je voor dat de
relatie met een land zodanig bekoelt dat het besluit
de cloudtoegang te blokkeren. Dan loopt je productie gevaar.”

“Door gebrek aan IT-personeel,
wordt veel oude overheidssoftware
niet gemoderniseerd.”
Franse industriële partijen sloten zich al snel bij het
initiatief aan. En inmiddels zijn ruim tweehonderd
partijen uit heel Europa en daarbuiten aangesloten. Uit Nederland zijn dat onder andere Philips,
TNO, Brainport Industries en de Universiteit van
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Amsterdam. Nederlandse bedrijven in de cloud,
hosting en digitale infrastructuur, die samen de
Nederlandse Cloud Infrastructuur Coalitie (CiC)
vormen, hebben ook aansluiting gezocht. De
GAIA-X ontwikkelingen in Europa worden door
het CiC in nauwe samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken vertaald naar Nederland en er wordt gewerkt aan het vormgeven
van een Nederlandse GAIA-X Hub. Ook in andere
domeinen wordt het initiatief nu omarmd, zoals
in de gezondheidszorg, de financiële sector en
bij overheden. Niessen: “Veel overheidssoftware
is ontwikkeld in de jaren negentig en zou hoognodig gemoderniseerd moeten worden, maar
door gebrek aan IT-personeel gebeurt dat niet.
Door gezamenlijk in Europees verband bijvoorbeeld software voor identiteitsmanagement te
bouwen, hoeft niet elke overheid zelf het wiel uit
te vinden. En zo voorkomen we ook dat data van
onze burgers op servers in de VS of China belanden.” Dit najaar zou de eerste aanbesteding voor
Europese cloudsoftware van start moeten gaan.
De regels en afspraken zijn voorlopig nog vrijwillig. “Maar ik denk dat het onderliggende concept
van data-soevereiniteit ook in de toekomstige
Europese wetgeving zijn weerspiegeling gaat
vinden,” aldus Niessen. •

Thomas Niessen is een van de
oprichters van GAIA-X in Duitsland.
Hij leidt de compliance werkgroep
van GAIA-X en is lid van de technische commissie. Ook is hij directeur
van het Kompetenznetwerk
Trusted Cloud, een vereniging van
cloudleveranciers en -gebuikers
die onder het Duitse ministerie van
Economische Zaken en Energie valt.
tniessen@innovaberatung.com
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Steeds meer bedrijven willen met hun activiteiten niet alleen winst maken, maar
ook bijdragen aan een betere wereld. Daarom zoeken zij naar manieren om hun
maatschappelijke impact tastbaar te maken. Dat gaat verder dan het klassieke
beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en het opent
nieuwe perspectieven. Ook in de infrasector.
Door Arine van Heeswijk

Hoe draagt de infrasector
bij aan brede welvaart?
De maatschappelijke jaarrekening is in
opkomst. Het is een manier om niet alleen
te rapporteren over financiële winst, maar
om ook de maatschappelijke impact van
het bedrijf te kwantificeren en in geld uit te
drukken. Positief én negatief. “Het is een
logische ontwikkeling. Het oude paradigma
van slechts sturen op financiële rendementen
en aandeelhouderswinsten, verschuift maar
een hernieuwde opvatting over de rol van
bedrijven in een samenleving die gericht is

op brede welvaart. Dat oude beeld waarbij
alleen financieel kapitaal telt, is volstrekt
achterhaald”, aldus Florian Reuter van het
Impact Institute. Deze ontwikkeling sluit heel
duidelijk aan bij de onderstroom die al enige
jaren voelbaar is; namelijk dat bedrijven terug
moeten naar ‘wat de bedoeling is’.
Handvatten voor meten
Het Impact Institute ontwikkelde een gestructureerde aanpak en taal voor organisaties om
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hun impact te kunnen meten. “Dit geeft bedrijven
in eerste instantie handvatten om meer inzicht te
krijgen in hoe zij het doen b
 innen zes kapitalen.
Waaronder sociaal, menselijk en natuurlijk kapitaal.
Vervolgens kunnen ze hierover rapporteren en erop
sturen. De aanpak draagt bij aan externe verantwoording en interne sturing”, licht Reuter toe.

Herman Mulder is mede
oprichter en voorzitter
van SDG Nederland en
medeoprichter en voor
zitter van True Price en
Impact Economy Foundation.

Impact economie
Recentelijk is de Impact Economy Foundation opgericht,
een non-gouvernementele organisatie die professionals bij elkaar wil brengen en praktijkervaringen met
de impact economy wil opschalen. Voorzitter Herman
Mulder stelt dat overheidsbedrijven, waaronder de
infrasector, bij uitstek een voorbeeldrol hebben als
het gaat over verantwoording van de impact. “Als
grote inkoper en aanbesteder is het gedrag van de

Casus 1

Impactanalyse bij ProRail
Een echte maatschappelijke jaarrekening heeft ProRail nog
niet. En of dat uiteindelijk de ambitie is, is nog niet zeker.
Wel is ProRail sinds twee jaar volop bezig met het in kaart
brengen van de positieve en negatieve maatschappelijke
impact van activiteiten. “Het lot van een netbeheerder is dat
niemand doorheeft wat je waarde is, totdat er iets misgaat
en er geen water meer uit de kraan komt of het spoor of
de weg is afgesloten. Wanneer we onze maatschappelijke
meerwaarde beter kunnen kwantificeren, helpt dat ons dus
ook in de publieke beeldvorming”, schetsen Rik Corman en
Joost Vinkenvleugel, samen verantwoordelijk voor business
analyse en duurzaamheid bij ProRail.

je alles in geld uitdrukt en je vervolgens kijkt naar de plussen
en minnen in een spreadsheet, dan zou je bijna denken van
wel. Onze belangrijkste vraag is nu hoe we impactdomeinen
werkelijk kunnen vergelijken en daar vervolgens op kunnen
sturen.”

Joost Vinkenvleugel is
Teamleider Milieu en
Duurzaamheid bij ProRail.
joost.vinkenvleugel@prorail.nl

Maar hoe goed het in kaart brengen van maatschappelijke
meerwaarde ook klinkt, het is niet eenvoudig. Sterker nog:
het is een behoorlijke worsteling. De methode van het Impact
Institute helpt om geldbedragen te hangen aan verschillende
activiteiten. “Maar wat die getallen nou eigenlijk zeggen, levert intern veel discussie op. Gevoelsmatig spreekt het voor
zich dat je de kosten van een mensenleven – als het gaat
over investeringen in onbewaakte spoorwegovergangen bijvoorbeeld – niet zomaar kunt vergelijken met de afname van
natuurwaarden door het kappen van tien bomen. Maar als
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Rik Corman is Manager 
Business Analyse bij
ProRail.
rik.corman@prorail.nl

Florian Reuter is senior
manager en leidt het Energy
& Utilities team van Impact
Institute.

overheid de zuurstof voor het bedrijfsleven en het
MKB om zaken op te schalen. Ik hoop dat er deze
kabinetsperiode niet alleen aandacht komt voor true
pricing, maar dat ook de maatschappelijke jaarrekening een serieuze plek krijgt en er beleid voor komt.”

je strategisch kijken naar je uitgaven en keuzes baseren
op het brede welvaartsperspectief. Daar is moed voor
nodig. Maar als je het niet doet, keert het zich op de
langere termijn tegen je.” Om alle effecten af te wegen,
moet je weten wat je wel en niet meet en hoe je dat
vervolgens tegen elkaar wilt afzetten. “Dat levert vaak
een interne ontdekkingstocht op en het betekent ook
dat bedrijven hun professionals hiertoe moeten opleiden. Maar er is de afgelopen jaren veel kennis ontwikkeld om op voort te bouwen.” Het afgelopen jaar deed
een flink aantal partijen, waaronder Rijkswaterstaat,
vanuit NGInfra Next Generation Infrastructure mee aan een
impact journey die geïnitieerd werd door Impact Institute. •

Investeren met moed
De infrasector werkt met een lange investeringscyclus
van zo’n twintig jaar, benadrukt Mulder. “Dan moet

Casus 2

Sturen op impact bij Alliander
In 2015 zette Alliander al de eerste stappen met het meten
van impact. Inmiddels is de netbeheerder, samen met ABN
Amro, koploper in Europa wat betreft impact rapportages.
“Vanuit een positieve naïviteit hebben we direct vanaf de
start accountants betrokken. Daarmee hebben we een
flinke voorsprong opgebouwd en veel geleerd”, vertelt
Koen Eising, MVO-manager bij Alliander.
In 2021 wil Alliander nog meer redeneren vanuit maatschappelijke impact. “Bijvoorbeeld als we strategische keuzes
moeten maken: verzwaren we het elektriciteitsnet met
meer kabels of kiezen we voor een flexaanpak om zo de
piekmomenten beter op te vangen?” De basis om te sturen
op impact ligt er. Eén van de uitdagingen waar Alliander nu
tegenaan loopt, is de noodzaak voor permanente beschikbaarheid van niet-financiële data.

uit te komen op een infrastandaard met drie categorieën:
water, energie en warmte, en mobiliteit. Maar wat ik vooral
hoop, is dat we binnen een jaar of twee fundamenteel
andere keuzes maken en de infrasector definitief afstapt van
puur sturen op betrouwbaarheid en lage kosten.”

Koen Eising, CSR Director
Alliander en kwartiermaker
bij de Impact Economy
Foundation.
koen.eising@alliander.com

Sinds afgelopen jaar vervult Eising ook de rol van kwartiermaker bij de Impact Economy Foundation. Een onderwerp dat
daar hoog op de agenda staat is uniformiteit. “Indicatoren
zijn per bedrijf specifieker dan we vooraf dachten. Het door
Alliander ontwikkelde model is niet zomaar te gebruiken
voor andere infrabedrijven. Even vooruit dromend hoop ik
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“Ik weet niet of we in dit artikel een oproep aan
Rijkswaterstaat kunnen doen?”, vraagt Thijs Middeldorp, één van de oprichters van de Ambassade van de
Noordzee, aan het eind van het gesprek. “Wij zouden
heel graag met Rijkswaterstaat een vergadering
ontwerpen. Laten we in één van jullie mooiste zalen
een bijeenkomst hebben waar de IJssel, de Noordzee
of het leefgebied van de paling a seat at the table krijgt.
Laten we in die vergadering luistertijd inruimen en
met behulp van ‘tolken’ – dat kunnen wetenschappers zijn, of kunstenaars – die zee of dat specifieke
gebied ‘aanwezig’ maken.”

De natuur als
rechtspersoon
De Ambassade van de Noordzee wil dat de natuur beter
vertegenwoordigd wordt in de politiek. Misschien kan de Noordzee
zelfs wel een eigen rechtspersoon worden. In de komende jaren wil
de Ambassade leren luisteren, leren spreken en leren onderhandelen
namens de Noordzee. Want ook niet-mensen moeten hun politieke
stem laten horen.
Door Jurgen Tiekstra
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Met de Noordzee om de tafel
De medio 2018 opgerichte Ambassade van de Noordzee, een collectief van kunstenaars, wetenschappers
en beleidsmakers, heeft de ambitie om de politieke
stem van ‘niet-mensen’ te laten horen. De inspiratie
hiervoor is geput uit de ideeën van de Franse filosoof
Bruno Latour, die al jaren graag spreekt over ‘het
parlement van de dingen’. Met name sinds de wetenschappelijke revolutie van de zeventiende eeuw is het
zo dat de mens zich heer en meester van de natuur
heeft gemaakt. Zowel Latour als ook de Ambassade
pleit voor een perspectiefwisseling: het is goed dat de
mens ook in de huid van niet-mensen kruipt en door
hun ogen kijkt.
Leren luisteren
Zeg niet dat we de Noordzee een stem moeten
‘geven’, corrigeert Middeldorp. “De Noordzee hééft
al een stem en wij moeten die leren verstaan. Wij
werken toe naar een luistermethode aan het eind van
2022. Dan leggen we een methode op tafel die Rijkswaterstaat, gemeenten en andere overheden kunnen
gebruiken om te luisteren naar niet-mensen. Je moet
denken aan rituelen, vergadervormen of video-interventies. Dat zijn manieren om niet-mensen aanwezig
te maken in het beleidsgesprek.”

De natuur wordt nu al vertegenwoordigd: door
natuurorganisaties en wetenschappers. Maar dat is
onvoldoende in de ogen van Anne van Leeuwen, medestrijder van Middeldorp. “Latour beschrijft in zijn
boek Politics of Nature dat die natuurorganisaties op
bijvoorbeeld de klimaatconferenties in de zijkamers
zitten. Wij zien dus gebeuren dat de niet-mensen
- de dieren, de planten, de dingen, de microben niet effectief vertegenwoordigd worden, omdat de
natuurorganisaties niet aan de onderhandelingstafel
zelf zitten. Sinds 1970 zijn we gemiddeld 60 procent
van het wilde gewervelde leven kwijtgeraakt. Er gaat
dus iets fundamenteel mis.”
Een juridische positie
Eén oplossing kan zijn om van bijvoorbeeld de
Noordzee een rechtspersoon te maken. Dat lijkt
gekker dan het is. Ook nu al hebben veel niet-mensen een rechtspersoonlijkheid, waaronder bedrijven,
natiestaten of universiteiten. Slechts om de reden dat
deze instellingen geen eigen mond hebben om mee
te spreken, worden zij door mensen vertegenwoordigd.
In 2014 werd ook de Nieuw-Zeelandse Whanganui-
rivier een rechtspersoon. Dat gebeurde op basis van
de levensovertuiging van de inheemse Maori, die
zich zo sterk verbonden voelen met het water dat
ze zeggen dat zijzélf de rivier zijn. Sindsdien heeft
de rivier voogden gekregen en een eigen budget.
De Whanganui-rivier heeft dus én middelen én een
juridische positie.
“Over een paar jaar wordt deze casus getest,”
voorspelt Middeldorp. “Dan gaan we met z’n allen
veel leren. Hoog in het stroomgebied van deze 280
kilometer lange rivier staat een waterkrachtcentrale.
Die is echt een doorn in het oog van de bevolking
die stroomafwaarts woont. Men wil die centrale weg
LICHTKOGEL De toekomst van het internet
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De Ambassade van de Noordzee werd in 2018 opgericht, met als uitgangspunt dat de zee ‘van zichzelf is’. Het
doel is om een vrije onderzoeks- en verbeeldingsruimte
te zijn voor wetenschappers, verhalenvertellers en kunstenaars. De periode tot aan 2030 bestaat uit drie fases:
1) leren luisteren naar de Noordzee, 2) leren spreken
met de Noordzee, 3) leren onderhandelen namens de
Noordzee.
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Zelfredzaamheid of zorgplicht?

Een paar jaar geleden stelden architect Thomas Rau
en econoom Sabine Oberhuber een verklaring op van
de Universele Rechten van het Materiaal. Hun idee is
dat grondstoffen niet ons eigendom zijn, maar alleen
met passend respect en inzicht door mensen mogen
worden gebruikt.
“Wij willen het narratief bevragen waarop we onze
politiek, ons onderwijs en onze economie hebben
gebouwd”, vertelt Van Leeuwen van de Ambassade
van de Noordzee. “Dat is het narratief waarin we
‘natuur’ en ‘cultuur’ uit elkaar trekken, en nog steeds
geneigd zijn om de mens te zien als een wezen dat de
natuur moet domineren. Die houding leidt tot veel
quick-fix-engineering-oplossingen, maar niet tot basale
vragen als: oké, wat is dan onze relatie met de natuur,
in de tijd waarin we nu leven?”

Naast Bruno Latour is ook Matthijs Schouten,
boeddhist en ecoloog bij Staatsbosbeheer, een
leermeester van de Ambassade. Schouten spreekt
al langer over een ‘partnerschap’ tussen mens en
natuur. Van Leeuwen: “Als tijdens een overleg in
technocratisch jargon beslissingen genomen worden
over een natuurgebied, krijg je volgens hem een heel
ander gesprek dan als je eerst zegt: ‘Doet iedereen
eerst even zijn ogen dicht, en denk terug aan de
eerste natuurherinnering in je leven.’ Als je na zo’n
begin de vergadering start, krijg je een doorvoelder
en doorleefder gesprek.” •

Digitale technologie
vraagt om nieuwe vormen
van rechtsbescherming
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Onze relatie met de natuur
Het is niet nieuw dat ook niet-mensen worden
betrokken in het recht. In middeleeuws Europa
werden zelfs strafzaken gevoerd tegen bijvoorbeeld
varkens die schade hadden veroorzaakt. De achttiende-eeuwse Duitse filosoof Gotthold Lessing bedacht
de term Materialgerechtigkeit, waarmee hij bedoelde dat
ook materie recht gedaan moet worden. Dat doen
mensen als ze oog hebben voor de unieke kwaliteiten
die een grondstof heeft.
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