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Advertentie

Edwin Bakker, hoogleraar Terro-
risme en Contraterrorisme aan de
Universiteit Leiden: ‘Eenheelminis-
teriewordteengedrocht.Dan ishet
heelmoeilijkommetanderensamen
tewerken. Ikbenzelf niet zopessi-
mistischoveronzeaanpakvancyber-
criminaliteit encyberterrorisme.We
lopenredelijk voorop, al kanhetna-
tuurlijkaltijdbeter. DeNationaal
CoördinatorTerrorismebestrijding
enVeiligheidhoudtzichookveelmet
cyberactiviteitenbezig. Ik ziewelhet
nutvanhetbij elkaarbrengenvan
alle facettenvan internet ensociale
media. Maar inplaats vaneencyber-
ministeriekun jevolgensmijbeter
eenbrede task forcevormendiezich
daarmeebezighoudt. Zo’n task force
kandanandereorganisaties enmi-
nisteries adviserenof steunen. Indie
task forcemoetenookhetbedrijfsle-
venenandereexperts ruimvertegen-
woordigdzijn.’

Kees Verhoeven, Kamerlid D66:
‘Wij zoudengraageenministerie van
TechnologieenPrivacyzien ineen
volgendkabinet.Cyber securityblijft
danbij Justitie enBinnenlandseZa-
kenkanzichbuigenoverde inkoop
van ict-systemen. Samenvormenze
eendigitaledriehoek.Hetdoelmoet
zijndat inhetkabinetdegevolgen
vanhetdigitale tijdperkbeteraan
bodkomendannu. Jemoetmeerge-
bundeldomgaanmetdevraagstuk-
kenalsdebeveiligingvandata,be-
schermenvanpersoonsgegevens,be-
nuttenvaneconomischekansen.Als
D66onderdeeluitmaaktvandevol-
gende formatie, zaldit zekeronder-
werpvangesprekzijn.’

Ancilla van de Leest, lijsttrekker
Piratenpartij: ‘Goed idee, absoluut.
Demaatschappij verplaatst zich
steedsmeernaaronline. Eencyber-
ministeriekandaareenbelangrijke
rol in spelen,denkaancommunica-
tie, beveiligingvanburgersendesa-
menleving, economischebelangen
vanbedrijven,digitale infrastructuur.
Cybervraagstukkenkrijgennuopde
bestaandeministeriesnietdeaan-
dachtdie zeverdienen.De focus is
ookverkeerd, alsgedachtwordtaan
cybergaathetal snelover cyber secu-
rity, bestrijdingvan terrorisme,maar
deaardverschuivingspeelt zichaf op
hetgebiedvandigitaleburgerrech-
ten.’

Menno de Vries, biomedisch we-
tenschapper, die met het idee
kwam in de Volkskrant: ‘Je zietdat
veelgemeentenmoeitehebbenmet
PokémonGo.Burgemeestersprobe-
renopeigenhoutjemaatregelen te
nemen.Zoudatniet landelijkgere-
geldmoetenworden? Recentwas
ookdie rechtszaakoverwraakporno
op internetweer inhetnieuws.Of

neemde IS-propagandaop internet.
FacebookenTwitternemenelkop
huneigenmaniermaatregelen. Al
dieproblematiekophetdigitalenet-
werk,moetdeoverheiddatnietbeter
coördineren? Daarompleit ik voor
eengeorganiseerdcyberministerie,
waardoorbijvoorbeeldhetdigitale
counteroffensief tegen ISechthan-
denenvoetenkrijgt.’

Beatrice de Graaf, hoogleraar
aan de Universiteit Utrecht en ter-
rorismedeskundige: ‘Cyber crime
encyber security zijneenheelbelang-
rijkdossier, dathoogopdeagenda
staat.Het raaktalleministeries,net
als ict-zaken.Deoverheidmoetdaar
zekerde leiding innemen,maarhet
lijktmenogal vergaanomereen
apart cyberministerie van temaken.
Datwordt zo’nmoloch.Als je alles sa-
menklontert inéénorganisatie,
vraag jeomproblemen. Cyber crime
ensecurityhorenbij alleministeries
thuis. Laat eerstdepolitiemaareens
zijn ictopordekrijgen –dat is toch
onzebelangrijkste crimefighter. Ik
ziemeer inversterkingvandecyber-
afdelingenopalleministeries. Plus
eenserieuze investering inopleiding
vaneigencyberexperts,wehebben
nunogniet eensdemensen inhuis
die zo’nministerie zoudenmoeten
runnen.’

Astrid Oosenbrug, Kamerlid PvdA
(werkte als systeem-beheerder bij
XS4ALL): ‘Ik verbaasmeongelooflijk
overhetgebrekaanprioriteitsgevoel
overalleswatmetcyberen ict tema-
kenheeft. Ja, ikbenvooreencybermi-
nister, voorzowel veiligheidalsdigi-
talisering.Deoverheidwildigitaal
communicerenmetdeburger,maar
heeftgeenclouhoedatmoet. Ik stel
bijnamaandelijks vragenoverweer
eennieuwlek ineengemeenteweb-
site.Hetantwoord is steevast: daar
gaanwenounetnietover. Eencyber-
ministermoetookoverdataenpri-
vacygaan.Degrootstedataverzame-
laar isdeoverheid,maardie springt
daarnogniet verstandigmeeom.Nu
verzamelt elkministerieopzijneigen
manierdataenoveralgaatwelwat
mis.Wijs iemandaandiezichecht
verantwoordelijk voelt enkanzeg-
gen:dit kanwel enditkanniet.’‘

Jeroen van Wijngaarden, Kamer-
lid VVD: ‘Deoplossingzithemniet in
hetoptuigenvaneennieuwambte-
lijk apparaat. Cybercriminaliteit valt
onderVeiligheiden Justitie endepoli-
tieheeft eenhightechcrimeunit. Er
wordtgeïnvesteerd innieuwemen-
sen,middelenenwetgeving.Ophet
gebiedvanprivacyhebbenwedeon-
afhankelijkeAutoriteit Persoonsgege-
vens.Die toezichthouder isonafhan-
kelijkemeteenreden,wantdie con-
troleertookdeoverheid.’

Rob van Gijzel, vertrekkend burge-
meester van ‘slimste stad’ Eindho-
ven: ‘Het is terechtdathijditaan-
kaart,maarzijnoplossing is temakke-
lijk. Eencyberministerie iseenbe-
stuurlijk-institutioneleoplossing
vooreendynamisch, internationaal
probleem. Ikhebhetantwoordook
niet,maarmijnoproep isomallepar-
tijen–overheden,bedrijfslevenen
kennisinstellingen–bij elkaar tebren-
genomechtcreatieve inplaatsvan
traditioneleoplossingentevinden.’

Joost de Vries, Peter de Graaf

nietuitopmacht

teitsbestuurineengeheimestemming
deunaniemeaanbevelingvoorzijnbe-
noemingtotvicepresidentterug.Nuis
Chanzelfsgeendecaanmeer.
‘Als gewoon docent vergiftig ik de

geestenvanjongemensen’,zegthijsar-
castisch.Het is het enige luchtigemo-

en het gezicht van de Paraplu-revolutie van 2014 trekt de aandacht van kiezers. Foto Jerome Favre / EPA

Eénministerie
vooralledigitale
gevaren?
Peiling
Cyberminister

MennodeVriespleitte
zaterdag ineenbrief inde
Volkskrantvoor ‘een
cyberministerie’ inde
strijd tegenonlinepesten,
wraakpornoen IS-propa-
ganda.Goed idee?

mentineensombergesprek.Chanziet
met lede ogen aan hoeHongkong af-
glijdt. ‘Tijdens de overname door
China in 1997 vertrokkenveelmensen
uit onzekerheid: ze wisten niet hoe
slecht het zouworden onder Pekings
bestuur.Nuvertrekkenmensenuitze-
kerheid:zewetendathetslechtwordt.’
Neem de aanval op zijn persoon,

zegt Chan: ‘Pekingwil de universitei-
tenenmetnamederechtenfaculteiten
ondercontrolekrijgen.Wemoetenon-
derwijsverzorgendatgeenrelatiemet
desamenlevingheeft.’Het ismaareen
voorbeeld: boekhandelaren die sap-
pige pocketboeken over Chinese lei-
derspubliceren,verdwijnen,kritische
journalisten krijgengeenpodiameer
enhetHongkongsebestuurbuigtzich
steedsverderachteroveromPekingte
plezieren.
De overspannen reactie op een

handjevol marginale localisten met
eenpaarhonderdaanhangersvoedtde
angst en onrust, zegt Chan. ‘Ik vraag
meaf of dat opzettelijk gebeurt. Door
dat overdreven micromanagement
discussieert nu heel Hongkong over
onafhankelijkheid.’

Als docent vergiftig
ik de geesten van
jongemensen

Hongkong zonder China is een vol-
slagenonrealistisch idee. Zou eenop-
standdeconfrontatiemethetChinese
leger al overleven, dan nog is Hong-
kong voor voedsel en drinkwater af-
hankelijk vanChina.

Gedoodverfde winnaar
Peking en de knechtjes in Hongkong
zijn erbij gebaat dat de Hongkongse
stemmer vervuld van zorgenover een
onduidelijke verzameling radicalen,
ende vergeldinguit China, zijn keuze
maakt.Datiskorenopdemolenvande
conservatieven en de gedoodverfde
winnaar vande verkiezingen, deDAB.
Diepartij iszopro-Chineesdatzij inde
volksmonddeHongkongse Commu-
nistischePartijwordtgenoemd.Metde
DABindemeerderheiddoethetHong-
kongseparlementwatPekingwil.

Een echte concurrent heeft deDAB
niet. De traditionele democraten zijn
zwak. De localisten blijven liever in
huneigenkleine clubjeshangen. ‘Met
dieanderensamenwerken?Daariseen
groter doel dan verkiezingen voorno-
dig.Nugaat het omde ideologie. Dur-
vendenken, durvenuitspreken!’, zegt
Leung.
Na veel haarkloverij over ‘separa-

tismemet geweld’ versus ‘onafhanke-
lijkheid,desnoodsmetgeweld’ steunt
hijnutijdelijkeenanderelocalistische
groep,zodatdiegeestverwanteenzetel
kanhalen.
Ondertussenmaakt hij kennismet

de ijzeren greep uit Peking: Leung
wordtgeschaduwddoorvagetypesdie
zeggen ‘namensGrootvader’ – eenbij-
naamvoordecentraleregering–teko-
men. ‘Ik probeer nu zo veel mogelijk
mensen over te halen onze groep te
steunen endaarna ga ik naar het bui-
tenland.Lekkerlangstuderen.Als ikde
realiteit in Hongkongmaar kan ont-
vluchten.’

Johannes Chan
hoogleraar rechten,
werd beschimpt en
gedegradeerd na de
Paraplu-revolutie
van 2014, hoewel hij
niet direct was
betrokken


