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Speel de aflevering af

Of luister via BNR app, Spotify, Apple Podcasts

Over de aflevering

Cryptografie zorgt ervoor dat wij veilig op het internet kunnen opereren.
Denk aan het betalingsverkeer of het checken van je email, Maar het zorgt
er ook voor dat defensie en inlichtingendiensten gegevens geheim kunnen
houden voor de vijand. Hoe werkt die versleuteling? Paul van Liempt stelt
jouw vragen aan zijn gasten. Wil je ook een vraag stellen? Stuur dan een
tweet naar �BNRdewereld.

Te gast zijn opnieuw:

- Harmen Dikkers, COO van Fox-IT en directeur van Fox Crypto.

- Ronald Cramer, hoogleraar cryptologie verbonden aan de Universiteit Leiden en
het Centrum Wiskunde & Informatica in Amsterdam.

Over deze podcast

De Strateeg is een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum
voor Strategische Studies �HCSS�. Abonneer je via bnr.nl/destrateeg om geen
enkele aflevering te missen.

Host: Paul van Liempt

Redactie: Michaël Roele

Tips, vragen of andere opmerkingen over De Strateeg? Stuur dan een mailtje naar
roele@bnr.nl.
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Volg de discussie via Facebook of Twitter
Doe mee aan de discussie op onze Facebookpagina of via Twitter (#bnr).
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