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Opening van het seminar Unfreezing Freedom, door Jaap Smit, 
commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Rotterdam, 23 januari 

2020 

 
  
Dames en heren, 
 
Het is in 2020 75 jaar geleden dat ons land zich bevrijdde van het juk 
van de Duitse bezetter. 
Geen avondklok meer, geen censuur, geen razzia’s. 
De Nederlanders konden weer vrij ademen, konden zichzelf weer zijn 
en hun eigen koers bepalen. 
Wat een geweldig gevoel van opluchting moet dat zijn geweest. 
 
In de provincie Zuid-Holland wordt dit jaar, net als overal in het land, 
veel aandacht besteed aan 75 jaar vrede en vrijheid. 
De start van de nationale viering op 5 mei is in Zuid-Holland, in Den 
Haag. 
En er zijn meer activiteiten, voor een deel uitgevoerd door Zuid-
Hollandse organisaties die van de provincie een subsidie hebben 
gekregen en deels ook als initiatief van Zuid-Holland zelf. 
Het overkoepelende motto van al deze activiteiten is: herdenken, 
vieren en koesteren. 
Herdenken wat er is gebeurd, hoeveel er is geleden, vieren dat we in 
vrijheid leven en koesteren wat we hebben. 
 
Vrede en vrijheid, ik ken niet anders. 
Ik ben 62, bijna 63, het is haast een vanzelfsprekendheid als water uit 
de kraan. 
En we weten dat dat niet zo is. 
Het is geen vanzelfsprekendheid; vrijheid en vrede zijn kwetsbaar. 
Kijk naar de wereld om ons heen, op vele plekken staan vrijheid en 
vrede onder grote druk of bestaan ze zelfs niet. 
 
Gelukkig hebben wij in Nederland een zorgvuldig opgebouwde 
democratische rechtsstaat, met ‘checks and balances’, essentieel 
voor vrede en vrijheid. 
Zo hebben wij in de 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog ons land 
kunnen opbouwen, op weg naar grote welvaart met ruimte voor 
individuele keuzes in een vrije samenleving. 
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Een situatie die het meer dan waard is om te koesteren. 
 
En dat betekent: werk aan de winkel. 
Want, er gebeurt veel in de wereld, wij leven in een verandering van 
tijdperk. 
Met nieuwe vragen en uitdagingen, waarop wij met elkaar een 
antwoord zullen moeten vinden. 
 
Eén van de belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen - ik hoef het 
hier eigenlijk niet te zeggen - is natuurlijk de verdergaande 
digitalisering. 
Wij leven in het tijdperk van Big Data. 
En voor velen van ons is dat inmiddels zo vanzelfsprekend als water 
uit de kraan, maar ook op dit vlak geldt dat het heel verstandig is niet 
van die vanzelfsprekendheid uit te gaan. 
Niet omdat er wellicht een einde komt aan die Big Data, maar juist 
omdat de berg alsmaar hoger wordt. 
 
De vraagstukken en dilemma’s die daarmee gepaard gaan, vragen 
onze aandacht, zeker ook in het jaar 2020, waarin wij onze vrijheid 
centraal stellen. 
Dit seminar komt daarom op een uitstekend moment en ik ben 
verheugd dat de provincie Zuid-Holland, met partners, het thema 
digitale vrijheid op de agenda zet. 
 
Het is belangrijk met elkaar het gesprek aan te gaan over 
digitalisering van de samenleving en het toenemend gebruik van 
data. 
En het is belangrijk om het nu te doen. 
Als Tim Berners-Lee, de uitvinder van internet, uitspreekt dat we, als 
we niet uitkijken, aan de vooravond staan van een digitale dystopie, 
dan is er wat aan de hand. 
 
Als een bedrijf als het inmiddels ontmantelde Cambridge Analytica 
met behulp van algoritmen en data verkiezingen in vrije landen kan 
sturen en beïnvloeden - en dat is gebeurd - dan moet er toch een 
alarmbel rinkelen. 
 
En als Facebook, Google en andere techreuzen misschien wel meer 
weten van u en mij dan onze eigen familie en daar ook zonder dat wij 
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er erg in hebben, gebruik van maken, dan is de vraag: hoezo privacy, 
hoezo vrijheid? 
 
Zo’n anderhalf geleden was ik in China, op het Boao Forum; zeg 
maar het Davos World Economic Forum van Azië. 
Daar kreeg ik een badge opgespeld, waarmee ik, zo bleek, overal 
werd gevolgd en gezien. 
Dan kom je aanlopen en staat plotseling je naam op een monitor en 
ook waar je straks wordt verwacht. 
Dat gaf mij niet zo’n prettig gevoel. 
En dan ben ik nog niet eens Chinees staatsburger, die, zoals u weet, 
een zogenoemde ‘social credit score’ krijgen. 
Een kwalificatie op basis van verzamelde data over houding en 
gedrag, op basis van je reputatie. 
Een lage score betekent bijvoorbeeld minder kans op werk. 
Hoezo vrijheid? 
 
Tijdens het seminar vandaag zal het ook gaan over het relatief 
onbekende begrip ‘social cooling’. 
U hoort er straks meer over. 
Nu even in mijn woorden: social cooling is het fenomeen dat mensen 
zich ervan bewust zijn of worden dat hun data worden verzameld, dat 
onaangenaam of ongewenst vinden en daar hun online gedrag op 
aanpassen. 
Anders gezegd: deze mensen koesteren hun vrijheid. 
 
Twee weken geleden, tijdens mijn nieuwjaarstoespraak, heb ik 
letterlijk gezegd: systemen zijn er voor de mens en niet andersom! 
Met als voorbeeld hoe het is misgegaan bij de Belastingdienst. 
Vandaag wil ik opnieuw benadrukken dat de mens centraal moet 
staan. 
 
Volgende maand wordt een rechterlijke uitspraak verwacht in de zaak 
die is aangespannen tegen het ministerie van Sociale Zaken. 
De kwestie is of het systeem - SyRI geheten - dat wordt ingezet voor 
analyse van data van burgers gebruikt mag blijven worden. 
Ik ga hier verder niet op in, maar noem het wel, omdat deze zaak 
aangeeft waar wij met z’n allen staan.  
Wij staan met z’n allen op een cruciaal kruispunt. 
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Natuurlijk willen we geen avondklok meer, geen censuur en geen 
razzia’s. 
Maar, willen we wel leven in een wereld waar kunstmatige 
intelligentie, algoritmen en blockchains - ik stel het stevig - de dienst 
uitmaken? 
Of zetten we de mens centraal? 
 
Innovaties gaan snel en natuurlijk genieten we daar allemaal van. 
Het nadenken over de ethische kant van deze snelle ontwikkeling is 
achter gebleven en daar ligt voor ons allemaal dus een opdracht, 
voor individuele inwoners van ons land en ook voor beleidsmakers en 
bestuurders. 
 
Het is nu tijd het gesprek over de morele kwesties rond Big Data 
scherper te gaan voeren. 
Het is nu tijd voor - het zoals we dat hebben gedaan bij de opbouw 
van onze democratie en rechtsstaat na 1945 - te zoeken naar ‘checks 
and balances’. 
Te zoeken ook naar passende wet- en regelgeving. 
Denk bijvoorbeeld aan het recht van burgers om inzicht te kunnen 
krijgen in door de overheid gebruikte algoritmes. 
 
Ik hoop van harte dat wij ons allemaal vrij genoeg voelen om niet 
alleen het gesprek aan te gaan maar ook besluiten te nemen. 
Ik wens ons allen toe dat het seminar van vandaag, zeer actueel in 
dit jaar van de vrijheid, daar een belangrijke bijdrage aan zal leveren.  
Wat mij betreft gaan we naar een mooie digitale toekomst, waarin de 
mens centraal staat. 
 
Dank voor uw aandacht. 
 
 


