Nederlander en goede kennis Julian Assange spoorloos verdwenen
Dinsdag, 04 september 2018 23:07

Sinds 20 augustus wordt in Noorwegen de ICT specialist en goede bekende van Julian
Assange, Arjen Kamphuis, vermist.
Hij had vakantie gevierd en zou rond de 22e weer terug zijn in Nederland, had dan talloze
afspraken, maar is in het luchtledige verdwenen.

Wanneer mensen die goede bekenden of misschien zelfs wel vrienden zijn van Julian
Assange plots verdwijnen dan is er reden tot bezorgdheid.
In de Nederlandse ICT wereld is Arjen Kamphuis heel bekend en ook heeft hij diverse
bezoeken gebracht aan Julian Assange in de ambassade van Ecuador in Londen.

Wat meer achtergrond over de man:

Arjen Kamphuis studeerde natuurwetenschappen aan de universiteit van Utrecht en werkte
voor IBM als IT-architect, trainer en IT-strategie adviseur. Hij is gecertificeerd IT-auditor en
informatiebeveiligingsexpert (CISA, CISM). Sinds 2002 is hij ook betrokken bij het nationale
IT-beleid op het gebied van open standaarden en open source in het publieke domein.

Arjen adviseert directies van publieke instellingen, F500-bedrijven en nationale overheden over
de relatie tussen IT-strategie en informatiebeveiliging. Als adviseur helpt hij klanten hun
IT-strategie & IT-architectuur te baseren op open standaarden en hen zoveel mogelijk
onafhankelijk te maken van specifieke producten of leveranciers.

Naast zijn werk als adviseur van grote organisaties helpt Arjen journalisten en medewerkers
van NGO’s in de dagelijkse praktijk van persoonlijke informatie-/communicatiebeveiliging, zodat
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zij veilig kunnen opereren in gevaarlijke landen. Arjen z’n handboek ‘information security for
journalists’ ( link naar PDF van het boek ) wordt in 50 landen gebruikt en is vertaald in het
Spaans en Turks. Het handboek is o.m. gebaseerd op de best practises van diverse voormalige
medewerkers van de organisaties als de NSA, CIA, MI5 en Wikileaks waar Arjen op dit
onderwerp intensief mee samenwerkt.

En deze man is nu spoorloos verdwenen:

De 47-jarige securityspecialist was twee weken geleden op vakantie in Noorwegen en zou op
22 augustus weer terugvliegen vanuit Trondheim. Hij arriveerde echter nooit in zijn woonplaats
Amsterdam en miste diverse afspraken. Het laatste spoor leidt naar zijn hotel in het noordelijke
stadje Bodø, waar hij op 20 augustus uit checkte.
Volgens het Noorse VG is de politie zondag een onderzoek gestart naar de vermissing van
Kamphuis, die zich altijd inzette voor privacy en internetveiligheid. De site citeert Odd Ivar
Pettersen van het politiedistrict Nordland. ,,Het onderzoek omvat onder meer het nagaan van
elektronische sporen zoals het volgen van telefoontjes. Ons doel is de vermiste man te vinden."

Bij NRC staat wat meer achtergrond:

Kamphuis treedt vaak in de media op als computerexpert. Hij bemoeit zich ook regelmatig met
het nationale it-beleid, bijvoorbeeld rond het gebruik van open source (software waarvan de
code openbaar is) in het publieke domein. Ook zat hij in een adviescommissie die de overheid
afraadde om stemcomputers in te voeren.

Kamphuis is uitgesproken: hij waarschuwde in het verleden vaak voor de spionagedrift van de
Amerikaanse NSA en andere geheime diensten. Hij is een bekende van Julian Assange van
Wikileaks en zocht hem op in de ambassade van Ecuador in Londen. Met NSA-klokkenluiders
Bill Binney en Kirk Wiebe adviseert hij bedrijven en semi-publieke organisaties over
privacyvriendelijke data-analyse.

Wat zeker is, is dat deze man voor schimmige overheidsinstanties die zich bezighouden met
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het bespioneren van burgers een lastige knaap kan zijn. Hij weet waarschijnlijk meer dan hun
beste experts en als deze ook nog eens andere mensen wegwijs gaat maken, dan kan hij wel
eens te lastig worden.

Sinds 2009 traint Kamphuis journalisten, advocaten en mensenrechtenactivisten in het veilig
communiceren met hun bronnen. Dat gaat van het nemen van ‘basismaatregelen’ tot als het
nodig is ‘standje paranoia’, zoals hij het zelf omschrijft. Gevorderde cursisten leren de
bluetoothpoort, harddisk, modem, wifi en microfoon uit een laptop te halen en te vervangen
door veiligere hard-en software. „Als je in de 21ste eeuw journalist bent, dan heb je dit soort
tools nodig”, schrijft Kamphuis in de inleiding van zijn handboek.

Een instantie zoals de NSA zou waarschijnlijk een gat in de lucht springen als iemand zoals
Arjen Kamphuis van het toneel zou verdwijnen.

Maar, enige voorzichtigheid is natuurlijk geboden, want niemand weet op dit moment waar de
man uithangt en voor hetzelfde geld duikt hij binnenkort weer op. Zo niet, dan stinkt ook dit
verhaal weer een uur in de wind.

Het laatste nieuws in deze zaak is dat Noorwegen heeft besloten een elite-eenheid in te zetten
om Arjen Kamphuis op te sporen. Iemand?
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