
Op zoek 
naar digitale 
DNA-sporen

SLIMOntwerpen in
virtuele wereld

Slim 6-7

Van Kalmthout
klaar voor
debuut in
IndyCar

Sport 8
VRIJDAG 13 MAART 2020

➜ Slim 2-3: Smartphone als digitale vingerafdruk
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Bij mijn cursus voor Hovo-studen-
ten deze week besprak ik de evolu-
tie van samenwerking. Welke
soorten samenwerking zien we in
de natuur en kunnen we daarvan
leren om samenwerkingsverban-
den in de menselijke maatschappij
soepel te laten lopen? Het Hovo-
onderwijs is gericht op ’ouderen’
maar zeg het niet te hard want de
meeste 50-plussers die in de zaal
zitten zijn schrander genoeg om
originele, ook vaak eigenwijze,
maar soms ook wijze opmerkingen
te maken.

Veel mensen denken dat het in
de natuur gaat om concurrentie,
het recht van de sterkste en mee-
dogenloos egoïsme. Dat beeld is
erg versterkt door mensen die
Charles Darwins principe van de
’overleving van de sterkste’ zien als
de belangrijkste drijvende kracht.
Maar er is ook heel veel samenwer-
king in de natuur. Hoe past dat in
de evolutie?

Als voorbeeld besprak ik de
relatie tussen schimmels en plan-
ten. Veel schimmels gaan een ver-
band aan met plantenwortels,
waarbij ze profiteren van de sui-
kers die de plant met zijn blad-
groenkorrels gemakkelijk kan
maken. Als tegenprestatie levert de
schimmel zouten uit de bodem,
met name fosfaat, waar de plant
moeilijk aan kan komen. Deze
samenwerking (biologen spreken
van een symbiose) komt voor bij
niet minder dan tachtig procent
van de plantensoorten en is al heel
vroeg in de evolutie ontstaan,
zodra er planten het land op gin-
gen. Waarom bestaat die samen-
werking al zolang? Het zou toch
erg makkelijk zijn voor een schim-
mel om wel de suikers uit de plan-
tenwortel te ontvangen maar geen
fosfaat terug te geven. En de plant
zou gemakkelijk het fosfaat in
dankbaarheid kunnen accepteren
maar geen suikers teruggeven. Hoe
voorkom je dat zich tussen de
goedwillende partners een bedrie-
ger verschuilt?

Uit de economie weten we dat
zo’n ruilhandel tussen twee goede-
ren heel gemakkelijk leidt tot
specialisatie. Het loont om je te
specialiseren op één van de goede-
ren, degene waar je het beste in
bent, en de andere van de part-
ner te verkrijgen door ruilhan-
del. Twee bedrijven die zich
elk specialiseren op één
onderdeel kunnen samen
meer bereiken dan elk
bedrijf alleen. De meer-
waarde zit in de taakver-
deling met ruilhandel.
Precies hetzelfde geldt
voor de symbiose van
schimmels met planten-
wortels: de schimmel is
goed in fosfaatopname,
de plant in het maken
van suikers. Elk heeft een
voordeel bij de symbiose
want samen kunnen ze beter
gebruik maken van de be-
schikbare bronnen.

Maar nu was het de beurt
aan mijn eigenwijze senioren
in de zaal. „Bij de Spoorwegen
bleek dat niet te werken, me-
neer.” Op een gegeven moment
ging de NS allerlei taken aftsto-

ten om die onder te brengen in
afzonderlijke bedrijven. Die bedrij-
ven konden zich dan specialiseren
op één taak en volgens de theorie
zou je dan door samenwerking tot
een hogere productie kunnen
komen. Maar dat gebeurde niet
altijd omdat de stimulus voor de
afzonderlijke bedrijven om goede
kwaliteit na te streven wegviel. Ze
begonnen inferieure spullen te
leveren. De productie ging achter-
uit in plaats van vooruit.

En toen kwam de aap uit de
mouw. De natuur voorziet in deze
situatie. Uit onderzoek blijkt dat
de plant de schimmel kan ’straffen’
als hij niet genoeg fosfaat levert.
Schimmels die niet meewerken
krijgen geen suikers. Bovendien
kan de plant aan de goede schim-
mels een stofje meegeven dat giftig
is voor dieren in de bodem die
graag aan schimmels knabbelen.
Slechte schimmels krijgen dat
stofje niet.

De natuur heeft de oplossing al
bedacht. In een goede samenwer-
king moet ook een strafbepaling
zitten: iets waardoor je in de gaten
kunt houden of de partner wel
levert en een systeem om bedrie-
gers te weren. De cirkel was rond
en de Hovo-cursisten waren over-
tuigd. Kijken naar de natuur kan
helpen om onze maatschappij
duurzaam in te richten.

Samenwerking kan
niet zonder straf

Meerwaarde zit in
de taakverdeling
met ruilhandel
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Neem nou de smartphone. Het
apparaat houdt van alles bij en
slaat van alles op, staat vol met
superpersoonlijk materiaal. Het is
een digitale vingerafdruk voor
opsporingsdiensten. Of zoals Hans
Henseler zegt: ’het nieuwe DNA’.

Henseler - lector Digital Foren-
sics & E-Discovery bij Hogeschool
Leiden en organisator van het
symposium ’E-Discovery 2020, de
betekenis van digitale sporen’ - was
in 1992 de eerste expert op het
gebied van digitale opsporing bij
het Gerechtelijk Laboratorium
(tegenwoordig Nederlands Foren-
sisch Instituut). Internet stond nog
in de kinderschoenen, de smart-
phone bestond niet eens. 

De ontwikkelingen op dat ge-
bied zijn razendsnel gegaan. En
het einde is nog lang niet in zicht.

,,De verwachting is dat de we de
komende tien jaar net zoveel ver-
anderingen en nieuwe ontwikke-
lingen zullen meemaken op dat
gebied, als de afgelopen dertig
jaar’’, zegt Henseler. Hij heeft het
over exponentiële groei, net als bij
het aantal coronapatiënten. ,,Het
begint heel klein maar ineens is de
groei niet meer te stuiten. Tegen-
woordig is zo ongeveer iedereen op
de wereld online. De hoeveelheid
informatie die wordt opgeslagen
en bijgehouden is oneindig. En zal
alleen nog maar groeien.’’

Revolutie
In de rechtszaal spelen die digitale
sporen bij strafzaken een steeds
grotere rol. Er is een revolutie van
digitaal bewijs gaande, Wat er
allemaal aan bewijsmateriaal is te
verzamelen op smartphones, com-
puters en andere apparaten, is het
onderwerp van de presentatie van
Henseler op het symposium. Hij
legt het uit aan de hand van een
paar strafzaken waar de verdachten
bij hoog en bij laag ontkenden.
Onder andere de moord op Koen
Everink, waarbij de verdachte - de
voormalige tenniscoach Mark de J.
- in hoger beroep tot 20 jaar gevan-
genisstraf werd veroordeeld.

Mark de J. had - zo bleek uit het
opsporingsonderzoek na de moord
op de zakenman - zoektermen op

zijn iPad ingevoerd als 'halsslag-
ader', 'messteken' en ’hartplek'.
Zulke zoekslagen duiden op een
uitgedacht moordplan. De verdach-
te beweerde bij hoog en bij laag dat
de zoekmachine woorden had
ingevuld. Maar in het zoeklogbe-
stand van de iPad, die voor het
opsporingsonderzoek werd onder-
zocht, worden zoekwoordsugges-
ties helemaal niet opgeslagen.
Bewijs dat hij er zelf naar had
gezocht. 

Scenario’s
Henseler: ,,De tenniscoach beweer-
de ook dat hij was ontvoerd en dat
hij ten tijde van de dood van Koen
Everink in een auto zat. Maar op
de stappenteller op zijn telefoon
zie je activiteit. Hij heeft op dat
moment gelopen.’’ Zulke digitale
sporen worden in strafzaken vaak
aangevoerd als steunbewijs, ze
zeggen iets over de waarschijnlijk-
heid van hypotheses en scenario’s
die door het openbaar ministerie
worden opgevoerd.

Henseler voert ook de ’moord op
de Bûterwei’ op als sprekend voor-
beeld. In dat onderzoek naar de
gewelddadige dood van Tjeerd van
Seggeren in juli 2017 was de digita-
le bewijslast heel belangrijk. De
vrouw van het slachtoffer - eerst
niet in beeld als verdachte - werd
uiteindelijk schuldig bevonden aan

moord. Het moordwapen is nooit
gevonden, de vrouw ontkende in
alle toonaarden. Maar de rechtbank
vond bewijzen door de digitale
sporen in de telefoons van verdach-
te en slachtoffer te combineren. 

Locatievoorzieningen
Google houdt - als de locatievoor-
zieningen op een telefoon zijn
ingeschakeld - een nauwkeurige

tijdlijn bij, mét de exacte plekken
waar de telefoon is geweest. Die
gegevens waren strijdig met haar
eigen verklaringen waar ze in de
nacht van de moord was geweest.
De telefoons van het slachtoffer en
zijn vrouw waren op het moment
van zijn dood binnen 20 meter van
elkaar verwijderd. Haar telefoon
stond op een gegeven moment ook
uit. Omdat de batterij leeg was,
aldus de vrouw. Maar uit het logbe-
stand van de telefoon bleek dat er
op het moment dat de telefoon
uitging nog voldoende batterijca-
paciteit was. En zo was er nog een
aantal bewijzen.

,,Telefoons zijn heel persoonlijk.
Ze gaan open met een vingeraf-
druk of met gezichtsherkenning.
Er is tegenwoordig niemand meer
die zijn telefoon uitleent’’, zegt
Henseler. ,,Er staat heel veel infor-
matie in. De apps die erop staan,
zijn constant met de cloud in ver-
binding en laten hun sporen na. Bij
foto’s zijn vaak tijdstippen en
locaties opgeslagen. En wat te
denken van de time trackers die
sinds 2018 op Android - Digital
Wellbeing - en iPhone - Screen
Time - zitten. Als je ziet wat daar
allemaal wordt bijgehouden...’’

De andere kant van het verhaal
is, dat het moeilijk is om in die
enorme stromen dataverkeer - niet
alleen van de mobieltjes - juist die

dingen eruit te pikken die van
belang zijn. Steeds vaker doen
computers het werk. Henseler: ,,Ik
denk niet dat computers heel snel
intelligenter zullen worden dan de
mens, maar ze kunnen wel heel
snel structuren leren herkennen en
de dingen eruit pikken die van
belang zijn. Ik zeg dan: je kunt
met een schepje gaan graven. Maar
als je een hele sloot moet graven,
dan is de graafmachine een beter
idee.’’

Annet van Aarsen

Lector Hans Henseler van de Hogeschool Leiden. FOTO HIELCO KUIPERS

Het mobieltje vertelt precies waar ie-
mand is geweest en ook wat hij deed. 
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Smartphone 
als digitale

vingerafdruk
Het is nauwelijks voor

te stellen: in 2020
zullen naar verwachting zo’n 20
tot 30 miljard apparaten met
elkaar verbonden zijn in het
’Internet of Things’ (IoT). Dit
maakt het leven op vele manie-
ren makkelijker. Maar al die
apparaten laten met elkaar ook
een enorme hoeveelheid digitale
sporen na. 

’Niemand leent
tegenwoordig zijn
telefoon meer uit’

◆
Uitgesteld
E-Discovery 2020

Het lectoraat Digital Forensics
& E-Discovery van Hogeschool
Leiden heeft gisteren besloten
het symposium ’E-Discovery
2020; de betekenis van digitale
sporen’ uit te stellen vanwege
de nieuwe richtlijnen ter
bestrijding van de coronacrisis.
Houd de website van
Hogeschool Leiden in de gaten
voor een nieuwe datum. Tijdens
het symposium gaan
verschillende deskundigen in
op de interpretatie van deze
digitale sporen. Welk verhaal
vertellen ze digitaal in
combinatie met fysiek bewijs? 
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Einstein Bende van Baekelandt

Ludovicus Baekelandt wilde maar
één ding: snel en veel geld ver-
dienen. Hij begon in
1801 een roversbende in
Vlaanderen en maakte
daarmee lange tijd de
omgeving onveilig. De
strooptochten eindigden
voor de meeste bendele-
den op het schavot.


