Verslag symposium Hoe (on)veilig ben je echt?
Wat te doen met bedreigingen, echt of ingebeeld? Jonge wetenschappers Hellingproef, D66 en
PvdA partijen gingen in gesprek met Dick Schoof, Joris voorhoeve en anderen over hackers,
Rusland en terrorisme.
Het einde van de geschiedenis is definitief ten einde. Poetin rammelt aan de poort van Europa
terwijl Baudet en anderen van zijn nuttige idioten juichen bij de afbraak van oude zekerheden.
Veiligheid is echter te belangrijk om aan rechts over te laten. Om het debat hierover ook in de
progressieve hoek te voeren hielden jonge wetenschapers van Hellingproef, Route66 en JWBS
hun jaarlijkse symposium over digitale veiligheid, Defensie, terrorisme en drugscriminaliteit.1
De paradox van digitale veiligheid en terrorisme
Dagvoorzitter Rick van der Kleij verzorgde een bezielende, interactieve introductie. Vervolgens
beet Dick Schoof2 de spits af. Hij vertelde over de dreiging van terrorisme en van cyber security
aan de hand van een paradox:
De angst voor terrorisme is groot, maar het gevaar voor ons als individu is bijzonder klein. De angst
voor een hack is bijzonder klein, maar de kans er slachtoffer van te worden is groot.
De misdaad tiert welig
Georganiseerde misdaad heeft hier en nu een grote impact op de maatschappij. Dit betogen
Paul Depla3 en Pieter Tops. Drugshandel leidt niet alleen tot slachtoffers en milieuvervuiling.
Belangrijker: het ondermijnt de rechtstaat doordat grote groepen burgers er direct of indirect
bij betrokken zijn.
De probleemanalyse werd breed gedeeld, de oplossingen (gedogen of juist harder straffen)
niet. Na een voedzame lunch kwam dit thema ook terug in de sessies. Isabelle Diks, Tweede
Kamerlid van GroenLinks, ging in discussie over Defensiebeleid. Inderdaad, betoogt zij: er
schort veel aan. Maar dat betekent niet dat we zomaar moeten investeren in nieuw materieel.
Nieuwe ontwikkelingen stellen ons voor nieuwe uitdagingen
In de andere sessies fileerden Astrid Oosenbrug en Mischa xxx4 beleid rondom digitale
veiligheid en analyseerde Jeanine de Roy van Zuidewijn5 het Nederlandse beleid omtrent
contraterrorisme. De opkomst van het internet der dingen, groeiende netwerken van
terroristen en andere ontwikkelingen vragen om andere soorten beveiliging.
Klassieke diplomatie als redmiddel
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Bij terugkomst ging Joris Voorhoeve onder leiding van dagvoorzitter Rick in gesprek met de
zaal. Hij was lid van VVD ‘toen dit nog een liberale partij was’, en was daarna minister van
Defensie namens D66 in het kabinet xxx. Als oud-diplomaat brak hij een lans voor sociale
realpolitik. Buitenlandpolitiek kan zeer effectief zijn als je het doel voor ogen houdt en niet
jezelf niet verliest in grootspraak of de neiging andere mogendheden te bruuskeren vanwege je
politieke positie in eigen land. Concreet is het dus dwaas om de EU-onderhandelingen met
Turkije op te zeggen als dit alleen maar onze invloed op dat land verzwakt.
Stof tot nadenken voor in de oppositiebanken
De thema’s, ontwikkelingen en invalshoeken begonnen de bezoekers ondertussen te duizelen.
Daarom werd afgesloten met een debat in Lagerhuis stijl. Hier kwam het progressieve
wereldbeeld van de meeste bezoekers goed uit de verf. Toch waren er genoeg
meningsverschillen, met als rode draad: hoe ver mag je gaan om bedreigingen te verkleinen?
Voor zover geen valse tegenstelling is dit een netelige vraag voor de komende
regeringsperiode, ook met GroenLinks even ver van het pluche verwijderd als ooit.
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