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Welke digitale apparaten ge-
bruikt u? ‘Dat zijn er heel wat. 
Zoals een iMac, een iPhone, een 
iPad, het muzieksysteem Sonos en 
mijn digitale videocamera voor het 
maken van mijn vlog op YouTube.’

Als bekende Nederlander heeft u 
een groot netwerk. Hoe gaat u 
om met uw online veiligheid? ‘Op 
Twitter heb ik bijna 180.000 vol-
gers. Dat vind ik best een verant-
woordelijkheid. Om te voorkomen 
dat mensen mijn account hacken, 
heb ik een extra wachtwoord aan 
mijn account gekoppeld via mijn 
mobiele telefoon.’ 

Heeft u ooit rare dingen meege-
maakt op Twitter? ‘Ik heb mazzel 
met mijn volgers. Een enkele keer 
ontstaat er discussie. Zoals de keer 
dat ik het niet vond kunnen dat 
een ambtenaar geen homostellen 
wilde trouwen. Gelukkig gaat zo’n 
discussie met een zeker respect. Er 
zijn nooit scheldpartijen. Bij som-
mige collega’s van mij is dat wel 
anders.’

Hoe gaat u om met uw wacht-
woorden? ‘Op al mijn online appa-
raten zit een wachtwoord. Dit zijn 

ingewikkelde woorden. Ik wijzig ze 
nooit, al weet ik dat het beter is 
om dat wel te doen. Ik zou ze 
anders gewoonweg nooit kunnen 
onthouden. Mocht een apparaat 
worden gestolen, dan kan ik via 
een ander apparaat zien waar het 
zich bevindt.
En met een paar knoppen kan ik 
op afstand de inhoud van mijn 
iPhone wissen. Op mijn iPhone 
staan nogal wat nummers van 
bekende collega’s. Die mogen niet 
in verkeerde handen vallen.’

Maakt u wel eens een back-
up? ‘In huis hebben we een appa-
raat dat automatisch een back-up 
maakt van alle veranderingen op 
de computer. Gelukkig ben ik niet 
in het bezit van filmpjes waarin 
andere mensen over me heen 
plassen.’

Bent u ooit slachtoffer geweest 
van digitale oplichting? ‘Gelukkig 
niet. Ik klik ook nooit zomaar op 
een mail met onbekende afzender. 
Ik vind het wel een beetje dom als 
mensen zoiets openen. Daarbij 
heb ik de mazzel dat het op Ap-
ple-computers minder snel mis-
gaat dan op Windows-computers.’

Jan de Hoop (63)  
over zijn online  
veiligheid
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BN'ER IN 
BEELD

EXPERT RONALD KAMP "'Prima dat Jan een lokale back-up heeft. Om 
geen gegevens te verliezen bij inbraak of brand, is het slim om ook nog 

een kopie elders te bewaren. Verder is het bij wachtwoorden vooral 
belangrijk dat ze sterk zijn en voor elk account verschillend. Dat is 

belangrijker dan ze steeds wijzigen. Heel goed om een extra inlog-
wachtwoord in te stellen. Zo maak je het hackers een stuk lastiger. '

Presentator van 
het RTL ontbijt-
nieuws, woont in 
Radio Kootwijk 
met vriend Coen 
Lievaart (55), 
boxer Bob en  
hun kippen


