
Als je als bedrijf wilt weten wat er 
gebeurt als er geen ‘corporate fi re-
walls’ meer zijn, volstaat enige 

bijbelvastheid. Om precies te zijn, moe-
ten we teruggaan naar het zesde boek van 
Joshua, waarin beschreven staat wat er 
plaatsvond toen de befaamde muren van 
het onneembaar geachte Jericho uitein-
delijk instortten: vrouwen en kinderen 
werden aan het zwaard geregen en al het 
goud en zilver verdween naar de schatka-
mers van de overwinnaar. Niet bepaald 
het soort businesscase dat je aan de aan-
deelhouders zou willen voorleggen.
We kunnen maar beter door het rouwpro-
ces heen: IT-security werkt niet goed ge-
noeg. In een genetwerkte wereld waarin 
steeds meer systemen met elkaar verbon-
den worden, wordt het een bijna ondoen-
lijke taak om al het in- en uitgaande data-
verkeer te overzien, laat staan eff ectief te 
beveiligen. De muren zijn eenvoudigweg 
niet dik genoeg of vertonen te veel poreu-
ze zwakheden. En ook al zouden we alle 
netwerkpoorten dicht gooien of desnoods 
de kabels eruit trekken, dan zijn er altijd 
nog de steeds groter wordende verzame-
ling van mobiele laptops, verwisselbare 
harde schijven en het excuusmedium van 
deze tijd – de USB-stick – waarlangs data 
kunnen lekken.
Toch zijn we er anno 2007 meer dan ooit 
op gespitst om veilig te zijn achter onze 

virtuele muren. Virussen, hackers en an-
ders wel de landelijke pers staan te trap-
pelen om eens fl ink huis te houden in 
onze systemen. En de druk van de wet- en 
regelgever neemt per maand toe: veror-
deningen zoals de ondertussen platgeci-
teerde Sarbanes Oxley Act vereisen dat IT-
afdelingen zonder twijfel en aantoonbaar 
hun informatiehuishouding in de greep 
hebben, inclusief de beveiliging van cru-
ciale gegevens. Dat leidt niet zelden tot 
een golf van strikte beveiligingsmaatre-
gelen, zowel rond de organisatie als rond 
de infrastructuur en toepassingen, die 
erop gericht zijn om alle eventualiteiten 
uit te sluiten.
Tegen beter weten in, want het internet 
hangt nou juist aan elkaar van de toeval-
ligheden, omweggetjes en achterdeuren. 
Firewalls zijn bovendien ondingen: ze 
leiden niet zelden tot prestatieproble-
men en het aanpassen van één regel in het 
netwerk kan elders onverwachte bevei-
ligingsgaten laten ontstaan. Zelfs bij de 

meest professionele IT-organisaties kan 
een routinecontrole van de fi rewall ge-
makkelijk meerdere open poorten ople-
veren.
Maar het grootste probleem zit achter de 
fi rewall: de mensen in de organisatie kun-
nen nooit helemaal worden vertrouwd. 
Wie gevoelige informatie van een bedrijf 
wil stelen doet er niet goed aan om lekken 
in de fi rewall te zoeken: je kunt beter een 
baantje in de postkamer nemen.

Schijnzekerheid
We moeten ons zelf daarom afvragen of 

we het wel willen, al die schijnzekerheid 
achter een haag van dichtgekwakte net-
werkpoorten en procedures. Met de ver-
gaande standaardisatie van het internet, 
de opkomst van webservices en het steeds 
populairder worden van ad hoc samen-
gestelde mash-uptoepassingen, lonkt 
een wereld vol ‘collaborative’ business-
modellen. Daarin is het zaak fi jnmazige 
informatie als het moet op de seconde 
nauwkeurig door een keten van samen-
werkende bedrijfsvoeringen te pompen. 
Reactiesnelheid, openheid en transparan-
tie zijn daarbij de toverwoorden. En die 

verhouden zich slecht tot de obstakels die 
worden opgericht door een te strak aange-
snoerde beveiliging. Je zit dan weliswaar 
in zekere mate veilig achter de fi rewall, 
maar alle fi nesses van modern zakendoen 
via het netwerk gaan aan je voorbij.
Het lijkt daarmee op een klassieke para-
dox, openheid en transparantie aan de 
ene kant en afdoende beveiliging aan de 
andere kant. Toch zijn er groeperingen die 
geloven dat het kan. Met helemaal voorop 
het ‘Jericho Forum’, een werkgroep bin-
nen het standaardisatieconsortium The 
Open Group die zich bezighoudt met het 
thema van beveiliging zonder muren. 
Een van de eerste wapenfeiten die het Je-
richo Forum op zijn naam zette was het 
introduceren van de term ‘de-perimete-
risation’: een woord waarmee je het ook 
deze zomer op tuinfeesten met IT’ers nog 
aardig kunt uithouden.
De-perimeterisation beschrijft wat je kunt 
doen om de informatie van de organisatie 
te beveiligen terwijl tegelijkertijd de bui-
tenste omheining (de ‘perimeter’) wordt 
weggehaald. Het doet het zeer grondige 
werk van het forum tekort, maar als we de 
managementsamenvatting van ‘Jericho 
Style Security for Dummies’ zouden moe-
ten schrijven, dan zouden we het hebben 
over een mix van integrale encryptie, 
protocollen en hardwareverbindingen 
die impliciet veilig zijn, federatief identi-

teitsmanagement, digital rights manage-
ment en – vooral – sterke authenticatie 
op het niveau van individuele gegevens-
elementen.
Laat iedereen maar overal proberen aan te 
komen, dat is eigenlijk het motto. Als je 
tot in de BIOS van de pc ingebakken voor-
zieningen hebt om de identiteit van ie-
mand vast te stellen (zoals in Intels nieuw 
vPro chipset, maar ook via de SAML2 
XML-notatiewijze voor federatief iden-
titeitsmanagement), dan hoef je pas op 
het allerlaatste moment te beslissen of 
iemand ook werkelijk toegang heeft tot 
de informatie die wordt gevraagd. Als 
‘digital rights management’-technologie 
en encryptie (zoals van SealedMedia) con-
sequent zijn doorgevoerd, zou zelfs de 
schoonmaakster kopietjes kunnen trek-
ken van geheime informatie op het AIVD-
kantoor: de naar buiten gesmokkelde 
USB-stick zou voor niet-geautoriseerden 
volmaakt onbruikbaar zijn.

Onkraakbaar
Ook legt de Jericho-stijl van security 
graag de nadruk op ‘intrusion detec-
tion’: in plaats van bij voorbaat kansloos 
te zijn in het proberen uit te sluiten van 
elke denkbare verstoring, kun je beter 
vertrouwen op fi jnmazige instrumenten 
om inbraakpogingen of andere afwij-
kende activiteiten zo snel mogelijk op 
te merken. Vervolgens moet er uiteraard 
snel en eff ectief kunnen worden gehan-
deld om de verstoring te neutraliseren. 
Aan ‘Snort’, een bekend open-sourcepro-
duct voor intrusion detection, werken 
vele ontwikkelaars over de hele wereld 
om het steeds eff ectiever te maken in het 
identifi ceren van ongewenste handelin-
gen. En in Nederland onwikkelde Stork 
Information Sciences de ‘Beeble’-techno-
logie waarmee alle in- en uitgaande da-
tastromen van een organisatie realtime 
kunnen worden gevolgd, geanalyseerd en 
getoetst aan de overeengekomen regels, 
bijvoorbeeld zoals die zijn opgelegd door 
de wet- en regelgever.
Goedbeschouwd scheelt zo’n ‘pas-schie-
ten-als-je-het-wit-van-hun-ogen-ziet’-
strategie heel wat werk en geld. Je ver-
trouwt uitsluitend op de allerlaatste 
verdedigingsring. Je geeft dan geen ton-
nen meer uit aan gepantserde beveili-
gingsauto’s, maar zet in plaats daarvan 
een klein deel van het bedrag in op een 
onkraakbare geldtrommel.
Uiteindelijk begint de Jericho-stijl van se-
curity met vertrouwen. Als je weet welke 
spelers in een netwerk vertrouwd kunnen 
worden, kun je daarna de voorzieningen 
treff en om ondubbelzinnig vast te stellen 
of een speler daadwerkelijk degene is die 
hij beweert te zijn. Daarna is het eigenlijk 
alleen nog een kwestie van ervoor zorgen 
dat een speler uitsluitend toegang krijgt 
tot de data die werkelijk nodig zijn. De 
rest doet in feite niet ter zake, wat het we-
reldbeeld voor de geplaagde beveiligings-
expert een stuk kan vereenvoudigen.
Niet dat de gemiddelde beveiligingsex-
pert – vanuit een genetische achtergrond 
doorgaans net iets serieuzer en zorgvul-
diger dan gemiddeld – blindelings de 
anarchistisch ogende principes van de 
Jericho-stijl van beveiligen zal omarmen. 
Het is van belang dat de juiste standaards 
daadwerkelijk worden afgesproken en 
dat de technologieproducenten ze tast-
baar in hun nieuwe producten verwerken. 
Dan is het een kwestie van stapsgewijs 
de omheiningen afb reken en ze dichter 
naar het centrum weer optrekken. Wie 
zo een aantal malen ‘re-perimeterisation’ 
heeft uitgevoerd, komt vroeg of laat in 
de buurt van de individuele gegevensele-
menten. Als die zichzelf eenmaal kunnen 
beveiligen, is een netwerk zonder muren 
realiteit geworden. En dat heeft weer een 
bijna mythische allure. Kunnen ze in Jeri-
cho van meepraten.
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    Jericho-stijl:
beveiligen zonder muren

Zelfs bij de meest professionele organisaties zijn systemen niet 
veilig achter een fi rewall. Het Jericho Forum denkt een oplos-
sing te hebben. De gemiddelde beveiligingsexpert, zegt Ron 
Tolido, zal echter niet blindelings het anarchistisch ogende 
principe van de Jericho-stijl van beveiligen omarmen. 
Dit is het eerste artikel in een korte serie van twee. Het tweede 
artikel verschijnt later deze maand.

DE OPEN GROUP is een wereldwijd 
opererend standaardisatieconsortium dat is 
voortgekomen uit een fusie van andere stan-
daardisatiegroeperingen, met name X/Open 
(bekend van de Unix-standaards) en de Open 
Software Foundation (onder andere bekend 
van de OSF Motif-gebruikersinterface en de 
DCE-standaards voor gedistribueerde gege-
vensverwerking). Tegenwoordig legt de Open 
Group vooral de nadruk op standaards voor 
wat het consortium aanduidt als ‘boundaryless 
information fl ow’: het naadloos en vloeiend 
kunnen uitwisselen van informatie binnen een 
organisatie en tussen verschillende organisa-
ties. De open, inter-operabele standaards die 
daar volgens de Open Group met name voor 
nodig zijn, hebben onder andere betrekking op 
de architectuuraanpak (Togaf: The Open Group 
Architectural Framework), de semantiek van 
data en identiteitsmanagement. Veel grote or-
ganisaties, zowel aan de kant van de producen-
ten als de afnemers, zijn lid van de Open Group. 
Ook het Jericho Forum heeft een plaats binnen 
het consortium. En hoewel het forum zich zeer 
autonoom opstelt, is het duidelijk dat het stre-
ven naar open, inter-operabele standaards van 
de Open Group zich zeer natuurlijk weerspie-
gelt in de doelstellingen van het Jericho Forum.

HET JERICHO FORUM  werd drie 
jaren geleden opgericht door de beveilings-
experts en CIO’s van een aantal bedrijven die 
geloven dat de huidige ideeën achter secu-
rity niet langer zullen voldoen in de extreem 
genetwerkte wereld die ontstaat. Met meer 
dan vijftig bedrijven die actief lid zijn van het 
forum, waaronder Airbus, Rolls Royce, Shell, 
Deutsche Bank, BP (dat een tijdje geleden zijn 
hele netwerk van pc’s via het publieke internet 
met elkaar verbond), ING en Royal Mail, ging 
de aandacht in het beginstadium vooral uit 
naar het defi niëren van de visie en de doelen. 
De koers van het forum is ondertussen steeds 
praktischer geworden, mede doordat de leden 
in toenemende mate in discussie treden met 
de leveranciers van beveiligingsproducten. Wel 
benadrukt het forum dat security een kwestie 
is van een open proces, en niet van de specifi eke 
producten van leveranciers.
De bijbel blijft een metaforische inspiratiebron 
voor het forum, want vorig jaar publiceerde het 
Jericho Forum maar liefst elf Geboden, die als 
een leidraad kunnen dienen voor de discussies 
met zowel technologieproducenten als organi-
saties aan de gebruikskant. De geboden bieden 
een toetssteen voor concepten, oplossingen, 
standaards en systemen, alles met het doel de 
‘de-perimeterised’ visie concreet vorm te geven. 
Onder de onderwerpen die door de geboden 
worden afgedekt vinden we onder andere 
vertrouwen, identiteit, toegang tot gegevens, 
privacy en het transport van data.
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Firewalls 
zijn ondingen

‘De-perimeterisation’ doet het goed 
op tuinfeesten met IT’ers
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