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Kinderporno laat verdachte vingerafdrukken achter
Internetfilters Leaseweb gaat proefdraaien met een geautomatiseerde censor tegen strafbare beelden

Hoe kun je het internet
van kinderporno
zuiveren? Leaseweb
gaat een nieuwe
methode uitproberen:
pixels tellen en
vergelijken. Door
Peter van Ammelrooy

N
iet alleen God heeft
vreemde kostgangers.
In de strijd tegen kin-
derporno maakt het
Haarlemse internetbe-

drijf Leaseweb gebruik van een bij-
zonder soort specialisten die je
niet snel in de misdaadbestrijding
tegen het lijf loopt: wiskundigen.

Leaseweb beheert twee miljoen
websites van bedrijven en particu-
lieren in Nederland en daarbuiten.
Bij een van zijn grootste klanten
gaat het bedrijf over een kleine
twee weken proefdraaien met een
geautomatiseerde censor, een uni-
cum voor Nederland. Die moet
voorkomen dat gebruikers digita-
le foto’s online zetten die vallen
onder artikel 260b van het Wet-
boek van Strafrecht. Voor een
mens is dat onbegonnen werk: da-
gelijks verstouwt de website, die al
40 miljoen beelden herbergt,
200 duizend nieuwe opnamen.

Een computer is slecht toegerust
voor een juridische beoordeling
van kinderporno. De machine
heeft geen weet van wetboeken.
Puur op de inhoud afgaan – ‘ik zie
blote kindertjes en volwassenen’ –
zou betekenen dat ook foto’s van
een dagje uit naar het strand in het
filter blijven steken.

De beelden vergelijken gebeurt

op een even eenvoudige als ingeni-
euze wijze, zegt Alex de Joode, be-
veiligingsspecialist van Leaseweb.
‘Wat we doen, is de beelden die bij
onze klant worden geüpload, af-
zetten tegen een database met
beelden die door de politie zijn
verzameld en zijn gekenmerkt als
strafbaar. Als een gebruiker een
foto neerzet die overeenkomt met
eentje uit de database, wordt dat
beeld geweerd.’

De computer vergelijkt niet de
inhoud van de foto’s. Ook dat zou
te veel tijd vergen. Leaseweb
maakt gebruik van software die
met wiskundige formuleringen
van ieder plaatje een ‘vingeraf -
druk’ maakt. Die vergelijkt de com-
puter met de unieke codes van
beelden die de politie in haar data-
base heeft.
Hashen noemen cryptologen dit

proces. Een computerbestand be-
staat uit een verzameling enen en
nullen. Een hash brengt die terug
tot een kleinere, overzichtelijke
hoeveelheid, waardoor een com-
puter snel kan controleren. Als de
hash van twee bestanden overeen-
komt – een match – gaat het om het-
zelfde bestand.

Financiële transacties

Het algoritme dat Leaseweb toe-
past, werd al in 1991 ontwikkeld
door de Amerikaanse wiskundige
en informaticus Ron Rivest. MD5
was langer dan een decennium de
sleutel die werd gebruikt om fi-
nanciële transacties op internet te
beveiligen.

De formule gold lange tijd als
‘onbreekbaar’. Bij een hash van 128
bits (32 letters of cijfers in compu-
tertaal) moet iemand die de code

wil kraken zonder de oorspronke-
lijke sleutel, meer dan 10 triljoen
keer enen en nullen in een wille-
keurige volgorde achter elkaar zet-
ten om twee bestanden te laten
‘botsen’. Zelfs een supercomputer
is daar wel even zoet mee.

In 2004 wist een volslagen onbe-
kende Chinese onderzoekster the-
oretisch gaten te schieten in Ri-
vests algoritme. Vorig jaar teken-
den onderzoekers van onder ande-
re de TU Eindhoven het definitieve
doodsvonnis van MD5. Ze slaag-
den erin certificaten te vervalsen
die worden gebruikt voor finan-
ciële transacties op internet. Die
certificaten, gemaakt met MD5,
vertellen internetters dat ze veilig

kunnen betalen. Niet dus, toonden
de onderzoekers aan.

Is MD5 inmiddels afgeserveerd
voor de internethandel, voor het
doel van Leaseweb is de techniek
nog steeds prima bruikbaar. ‘De
kans dat je een onschuldig plaatje
aanwijst als kinderporno, is astro-
nomisch klein’, zegt De Joode. ‘We
gaan nu kijken hoe onze software
scoort. Hebben we één keer in het
half jaar een misser, of elke per
dag? We moeten zien wat accepta-
bel is.’ MD5 is ook gekozen, zegt de
beveiligingsspecialist, omdat de
belasting voor de servers van het
bedrijf – en dus voor de klanten –
minimaal is. ‘Een hash maken en
door de database halen is een

kwestie van milliseconden.’
Het bedrijf zal voor zijn kinder-

pornofilter gebruikmaken van een
database die door de Zweedse poli-
tie wordt bijgehouden en door het
bedrijf NetClean commercieel
wordt geëxploiteerd. ‘Daarin zit-
ten alleen opnamen waarvan de
rechter heeft geoordeeld dat ze
strafbaar zijn’, zegt Marnix van
Meer van Cryspsys, de Nederland-
se partner van NetClean.

Hij erkent dat filters als deze een
voor de hand liggende zwakke
plek hebben. ‘Als iemand in een
bestand ook maar een pixel wij-
zigt, zullen de hashes van het origi-
neel en de kopie niet meer over-
eenkomen. Dan zal de software
niet aanslaan.’

Leaseweb wil ook gebruikma-
ken van de landelijke database
met kinderpornografie die de Ne-
derlandse politie bijhoudt. Daar-
over worden de komende weken
afspraken gemaakt. De politie
maakt al zes jaar gebruik van de
hash-methode om snel te kunnen
beoordelen of plaatjes op de com-
puter van een verdachte strafbaar
zijn. De software daarvoor werd
ontwikkeld door het Interregio-
naal Bureau Digitale Expertise
Oost-Nederland (IBDE). De compu-
ter verlicht het werk van de zeden-
rechercheurs, die vroeger duizen -
den, vaak schokkende afbeeldin-
gen moesten doorspitten. In enke-
le zeldzame gevallen gingen ze
daar psychisch aan onderdoor.

Tra u m a ’s
De technologie bespaart de politie
tijd en trauma’s. ‘Een computer
kan in tweeënhalf uur vijftig- tot
zestigduizend plaatjes op de com-

puter van een verdachte bekijken’,
zegt Frans Kolkman, leider van het
IBDE Oost-Nederland en een vete-
raan in de strijd tegen kinderpor-
no. De landelijke database bevat
tussen de vier en vijf miljoen straf-
bare plaatjes. Het oudste materiaal
dateert uit de jaren tachtig en be-
vat vaak afbeeldingen uit tijd-
schriften die met scanners zijn ge-
digitaliseerd.

Op het ogenblik wordt de data-
base nog een keer doorgelicht. Er
zijn afbeeldingen die volgens de
richtlijnen van het Openbaar Mi-
nisterie strafbaar zijn, maar die la-
ten een schemergebied links lig-
gen. ‘Daar kijken de specialisten
nog eens naar’, zegt Kolkman.

Hij denkt niet dat verzamelaars
van kinderporno de beelden aan-
passen om de filters te omzeilen.
‘Ze gaan ervan uit dat de politie ze
toch niet kan pakken.’ Omdat ze
vaak álles verzamelen, zullen ver-
dachten volgens Kolkman geen
moeite doen om duizenden be-
standen in Photoshop of andere
fotosoftware aan te passen. De po-
litie beschikt ook over software die
sommige aanpassingen van origi-
nele opnamen, zoals logo’s die
commerciële websites op hun
beelden plakken, registreert.

Het filter dat Leaseweb test, zeeft
maar een beperkt deel van het aan-
bod aan kinderporno op internet.
Veel wordt verhandeld via meer
‘gesloten’ kanalen, zoals netwer-
ken van pedofielen onderling en
betaalde websites. Niettemin
kreeg het Meldpunt Kinderporno
Internet in 2007 meer dan 7.400
meldingen van het publiek bin-
nen dat aanstootgevend materiaal
aantrof op openbare websites.
Daarvan was eenderde strafbaar.

‘In 2,5 uur
kun je
vijftigduizend
plaatjes op
de computer
van een
v e rd a c h t e
bekijken’

Persconferentie van Eurojust en Europol in 2007 over de ontmanteling van een groot internatio-
naal kinderpornonetwerk. Foto ANP


