
Verslag van de digitale wereld van Alex Kortekaas op 11 maart 2020 

Om 20 uur zitten 11 leden klaar, nieuwsgierig naar het nieuws van Alex en dat van 

elkaar! 

Er zullen weer veel onderwerpen de revue passeren voor “elk wat wils”. 

1 Nieuwe apparaten? 

Er is door de aanwezige leden weinig nieuws aangeschaft, alleen Herman Schuurman 

toont zijn nieuwe USB hub met 3.1 aansluiting.  

Dit is een mogelijkheid om verschillende USB 

aansluitingen te verbinden via een C-connector. 

Het nadeel is dat al de aanluitingen trager laden, dan 

bij één verbinding. Dit geldt voor data en voor stroom. 

Alex vertelt dat oorspronkelijk de aansluitingen 

standaard zouden worden, maar dat is zeker nog niet 

het geval.  

!Dat wil zeggen, dat je ook erg moet uitkijken bij de 

aanschaf van een verbindingskabel, als je van een apparaat de oorspronkelijk 

bijgeleverdere kabel wilt vervangen! 

Nu volgen de vragen: 

2 Is hacken mogelijk door foute chips? 

Louis had gehoord dat de puntjes op de chips soms 

veel te dicht bij elkaar staan, dat gegevens over te 

dragen zijn.  

Alex onderkent hierbij twee problemen: 

- bijvoorbeeld Intell wilde zijn processoren nog sneller 

maken en bedacht slimme oplossingen om 

verbindingen te leggen. Daar blijken uiteindelijk fouten 

in de beveiliging door te ontstaan. 

- de andere optie van te veel gegevens op heel kleine chips heel dicht bij elkaar, zou in 

de grote servers tot overdracht van gegevens kunnen leiden. 

Er is dus een grens aan het gebruik van elektronen voor overdracht. Er wordt daarom 

gewerkt aan het gebruik van licht: fotonen. 

3 Wat is het darkweb? 

Het dark web is een onderdeel van het world wide 

web dat niet rechtstreeks vindbaar is voor de 

zoekmachines. Dit is een deel van het internet, 

waar de communicatie geanonimiseerd is.  

Wikipedia: 

Het deel van het web dat gevonden kan worden 

door zoekrobots is een fractie van alle websites die 

zich op dat web bevinden. Naast die geïndexeerde 

websites zijn er ook websites die dit niet zijn, maar wel rechtstreeks toegankelijk zijn 

zolang men de url weet. Het kan hier gaan over gevoelige informatie of bijvoorbeeld 

overheidsdocumenten, waarvan men wil dat deze niet gemakkelijk terug te vinden zijn 

voor onbevoegden. Deze niet-geïndexeerde websites bevinden zich in het deep web. Het 

dark web is hier een onderdeel van, alleen is dit onderdeel van het web niet rechtstreeks 

toegankelijk. Er is speciale software noodzakelijk die de gebruiker anonimiteit moet 

verschaffen zoals Tor, I2P of Freenet.[1]  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Locator
https://nl.wikipedia.org/wiki/Deep_web
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tor_(netwerk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/I2P
https://nl.wikipedia.org/wiki/Freenet_(P2P)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dark_web#cite_note-1


Niet alles op het dark web draait om illegale handel van goederen en diensten.[2] Met het 

dark web kunnen bijvoorbeeld journalisten, mensenrechtenactivisten, dissidenten en 

klokkenluiders anoniem blijven wanneer zij er hun werk uitvoeren.  

4 Torrents? 

Jelma had een oplossing gevonden om boeken gratis te downloaden met Torrents. Alex 

geeft aan dat het illegaal is. Vroeger werd het wel veel gebruikt: door computers te 

verbinden kon je delen van muziek, boeken en films overdragen zonder te betalen. Een 

bekende Torrent was Pirate Bay. 

5 Advies voor een startende internet gebruiker. 

Een nieuw lid, dat zich gedwongen voelt ook digitaal 

bereikbaar te worden, vraagt zich af wat hij het beste 

kan aanschaffen. Omdat hij nog moet wennen en 

alleen basiszaken wil gebruiken (mailen, zoeken) stelt 

Alex voor om een tablet te nemen, eventueel met een 

toetsenbord. Hij laat wat voorbeelden en prijzen zien 

en legt uit wat het verschil is tussen een apple- en een 

android-besturingssysteem. Hij raadt hem aan om een 

iPad te nemen. De refurbished modellen zijn zeker ook 

goed te gebruiken.  

6 Veilig bankieren met laptop of tablet/smartphone? 

Naar aanleiding van de adviezen voor ons nieuwe lid, ontstaat er ook een discussie over 

internet bankieren. Alex legt uit dat het gebruik van tablet of smartphone bij het 

bankieren veiliger is dan het gebruik van een laptop of pc, als jel over een veilige wifi-

verbinding beschikt. 

7 Route van dataverkeer 

Tenslotte weet hij via Visual traceroute te laten zien dat ons dataverkeer op dit moment 

liep via Frankfurt, Amsterdam en Dublin naar de interne server. Terug kan het bericht 

weer een andere route nemen. Het blijft een wondere wereld! 

 

Alex is weer op woensdagavond 15 april om 20 uur in de Hofmanzaal! 

Wietske Nijland 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dark_web#cite_note-2

