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Nog Net Niet waar gebeurd

grouNdhog day iN de polder: als het altijd Nu is

is realiteit Nog wel eCht
Er is veel voor te zeggen dat met het Inter-
net ‘Groundhog Day’ nu al echt bestaat. 
Dit heeft ernstige consequenties voor het 
krijgsbedrijf en de IV organisatie, want ‘re-
ality bites’.
Groundhog Day heeft grote gevolgen voor 
ons denken over ‘cyber’ en ‘trust’, want als 
het Altijd Hier is en Altijd Nu, dan is het 
ook Overal Altijd. Is realiteit nog wel echt?  
Als je een klap niet ziet aankomen, hoe weet 
je dan vanuit welke richting die komt?  
Hoe kun je iemand verdenken die nog niets 
deed, via iemand die niet weet dat hij iets 
doet?

Militaire toepassiNg VaN 
spreidiNg eN Cohesie
Op ‘Groundhog Day’ benutten digitaal 

oVer de auteur
I-Interim Rijk is onderdeel van De Werk-
maatschappij van het ministerie van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
Drs. Vincent Hoek (1970) werkt sinds 
1 juni 2011 bij I-Interim Rijk. Na zijn 
studie Politieke Wetenschappen en Pu-
blic Affairs Management in Leiden en 
Rotterdam liep zijn carrière via PR werk 
in politieke campagneteams en diverse 
business development gerelateerde ICT 
adviesfuncties voor overheden en het 
bedrijfsleven. Sinds 2002 is Vincent 
werkzaam voor de Rijksoverheid als Or-
ganisatie Ontwikkeling Architect.

Mumbai
Het mobieltje geeft in potentie meer pro-
bleemoplossend vermogen dan ooit …  
De aanslagen in Mumbai werden uitgevoerd 
met consumentenelektronica als handheld 
GPS en Blackberries en gecoördineerd met 
tweets, VOIP en blogs. Moderne strijders 
kunnen zich in near real-time aanpassen aan 
veranderende omstandigheden door een 
horizontaal leermodel van copycat gedrag. 
Wat werkt, wordt gekopieerd via de blog-
gosphere, waar ook wordt gerekruteerd, 
opgeleid en gehandeld in wapens, identitei-
ten, concepten en recepten in een ‘Bazaar 
van Geweld’.
De evolutiesnelheid van dit slagveld is moei-
lijk bij te benen in doctrine planning evalu-
aties.
Vier elkaar versterkende IT ontwikkelingen 
maken de tijdverdichting naar Groundhog 
Day mogelijk:
- Traploos schaalbare reken- en opslagmo-

gelijkheden zijn nu goedkoop te huren 
in de cloud.

- Er kunnen snelle relaties worden gelegd 
tussen losse brokjes data.

- Ongestructureerde en zeer veranderlijke 
data is nu toch in grote volumes te han-
teren.

- Hierdoor kan in near-real-time betekenis 
worden gegeven aan de patronen die zich 
voordoen in al die data door onder an-
dere taalstructuren en geografische ele-
menten te analyseren.

Net als de hoofdpersoon in “Groundhog 
Day” moeten we door dit alles anders naar 
onszelf kijken.
Al die onvermoede terugkoppeling is echt 
de pest voor voorspelbaarheid. Er is geen 
blik op de toekomst meer.

‘Groundhog Day’ is een Amerikaanse film uit 1993 over een man die belandt in 
een tijd continuüm.
Steeds beleeft hij dezelfde dag opnieuw. Na zich eerst lekker misdragen te hebben 
(de volgende dag weet toch niemand het meer), maar ook na diverse zelfmoorden 
(waarna hij steeds toch weer wakker wordt), gaat hij zijn leven en prioriteiten 
veranderen en richten op een wereld waarin het altijd Hier en altijd Nu is. 

slimme strijders de factoren spreiding en co-
hesie optimaal.
Spreiding en cohesie zijn twee kenmerken 
van oorlogvoering die van invloed zijn op 
de slagkracht van een groep die zich bezig 
houdt met georganiseerd geweld. Een klei-
ne strijdmacht kan winnen van een grotere 
tegenstander door zijn cohesie te breken en 
diens spreiding te forceren, of andersom, 
door de spreiding van zijn tegenstander juist 
zo te beperken dat de vorm van cohesie die 
hij voor ogen had niet kan worden gebruikt. 
Een paar voorbeelden schetsen het plaatje:

Slag in het Teutoburger Woud
In 9 na Christus kon de Germaan Arminius 
in de Slag in het Teutoburger Woud winnen 
van de drie Romeinse legioenen van Publius 
Quinctilius Varus, 18.000 man sterk, door 
zijn kolonne in zompige bossen te lokken 
en zo hun slagorde (cohesie) te breken en 
zelf met zijn strijders, zwermend door de 
bossen, verspreide groepjes legioensoldaten 
uit te schakelen. Andersom werkt spelen met 
samenhang ook.

Battle of the Atlantic
Gaandeweg maakten communicatiemidde-
len een combinatie van spreiding en cohesie 
over grotere afstanden en op kortere termijn 
mogelijk. Het ‘wolvenroedel’ waarmee de 
Duitse U-boten, verspreid over de Atlanti-
sche Oceaan, de geallieerde konvooien op-
wachtten, viel op afgestemde tijd en plaats 
in gezamenlijkheid aan.

Klokken gelijk
Ook guerrilla groepen spelen met spreiding 
en cohesie in hun tango met hun tegenstan-
der, maar spreiding en cohesie kruipen steeds 
dichter naar real-time. Groundhog Day. 
Aanvallen op punten die een domino-effect 
aan ellende veroorzaken kunnen tegenwoor-
dig over grote afstanden gesynchroniseerd 
worden, in combinatie met een simultaans 
wereldwijd media effect. Het is historisch 
ongekend dat ‘de klokken gelijk zetten’ voor 
een operatie in real time kan worden aange-
past: timing en coördinatie van acties kan 
men nu samen laten vallen met optimale 
spreiding over fysieke en virtuele grenzen 
van tijd-, ruimte-, jurisdictie en perceptie. 

grouNdhog day
De feestdag kreeg ook buiten Noord-
Amerika meer bekendheid dankzij de 
komische film Groundhog Day, waarin 
het personage gespeeld door Bill Murray 
elke dag exact uitgerekend deze feestdag 
waar hij de grootste hekel aan heeft op-
nieuw beleeft. Dankzij het succes van 
deze film wordt “Groundhog Day” ook 
wel eens gebruikt om een situatie voor 
te stellen waar elke dag een herhaling van 
de vorige lijkt.
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Voor oNs is het altijd 
VaNdaag
Anders dan onze voorouders hebben wij niet 
langer de luxe van de Utopie: de uitgekristal-
liseerde ideale toekomst van een Karl Marx 
of een Jules Verne. Geen maakbare samen-
leving die je kunt realiseren, ‘als je maar wilt’. 
Het fysieke geheugen van onze grootouders 
was vluchtiger dan het onze, maar hun toe-
komst was stabieler. Voor ons geen ansicht-
kaart met kerk en kar met paard, maar Face-
book waar iedereen kan zien hoe jij vorig 
jaar op dat feestje was. Voor ons is het altijd 
Vandaag.

Vraag: waaroM 
gebruiKeN we tijd als 
het altijd Nu is?

 

het is jouw grouNdhog day
Willen wij daarom nog enige zekerheid en 
daarmee voorspelling hebben, zullen we 
moeten inzetten op ‘trust’. Vroeger vroegen 
mensen een vreemdeling die zeker ver-
dwaald was: ‘van wie ben jij er één?’ 
Vandaag wil je leaseauto niets zeggen of je 
hem ook op eigen kracht kunt betalen.  
Huidskleur zegt niets over nationaliteit. Kle-
ding zegt nog weinig over je vermogenspo-
sitie.
Je stem verraadt niets over je locatie, het mo-
ment en zelfs niet of dit echt ‘jouw’ stem is. 
Op Groundhog Day is de werkelijkheid 
vreemder dan fictie.
Veel zaken worden ook niet meer ‘uitgevon-
den’, maar samengesteld uit consumenten-
elektronica. 
Nog even en je vakantievlucht wordt op af-
stand bestuurd, net als een militaire drone 
vandaag. 
Op last van je reisverzekering draag je je ge-
digitaliseerde DNA profiel in een tag onder 
de huid. 
Het kost dan geen €100 bitcoins meer om 
je complete DNA te digitaliseren.  
Zo kun je betalen met een handdruk: bio-
metrie én geldoverdracht én toeristenbelas-
ting in één. 
Je telefoon bevat een ‘app’ waarmee vooraf 
ingeslikte nano-pillen draadloos opdracht 
krijgen welke stof ze waar in het lichaam 
moeten afscheiden om die ene lokale mala-
ria mutatie op te vangen.
Je draagt contactlenzen met Augmented 
Reality functie, zodat je straatnaamborden 
in je eigen taal kan lezen, terwijl een gel-
dopje in je oor je de Lonely Planet voorleest 
in grappig Raj Koothrappali of Tante Lien 
accent. Het kan natuurlijk ook anders zijn. 
Het is jouw Groundhog Day.

NAVO Information Sharing Framework 
Die onzekerheid schreeuwt om een visie op 
en herdefinitie van de concepten ‘waarde en 
identiteit’. 

Door te gaan denken in informatie ecologie 
in plaats van in opgelegde structuren, kun-
nen we data los gaan zien van applicaties en 
functionaliteiten leren genereren vanuit 
business rules.
Door real time proces inzicht af te zetten 
tegen risico management in Serious Game 
scenario’s moeten we gevoel krijgen voor de 
kleinste gemene deler in onze gezamenlijke 
toekomst.  
Hiervoor moeten we leren om minder te 
managen en om meer inhoud te verkrijgen.  
Elke informatie ecologie vereist nu eenmaal 
context. Geschiedenis doet er toe.  
Verhaal- en betooglijnen doen er toe. Cul-
turele perceptie kan en mag niet genegeerd 
worden. 
We moeten gevoel zien te houden voor de 
context waarin de dingen gebeuren.  
De context die nodig is om grip te houden 
op de mentale modellen en theoretische 
denkramen die we gebruiken om de wereld 
te blijven begrijpen en om te blijven snappen 
wat we met onze resources wensen te berei-
ken; blijven snappen welk model we hoe, 
wanneer en waarom inzetten. 
Nu al werken NAVO landen samen aan een 
Information Sharing Framework op basis 
van nieuwe protocollen als het IODEF (In-
cident Object Data Exchange Format) om 
in real-time verbanden te kunnen delen tus-
sen partijen die zich ieder-voor-zich wan-
trouwen niet meer kunnen permitteren.  
In combinatie met Federatief Identiteitsma-
nagement, eisen aan de compliancy en busi-
nessrules beginnen de eerste contouren te 
ontstaan van een manier om Groundhog 
Day te doorbreken.

siMulatie VaN 
risiCobeheersiNg
Waar onze voorouders processen en struc-
turen bouwden die samenhingen met de 
fysieke omzetting van materialen in produc-
ten, is het onze uitdaging om infrastructuur 
te bouwen die om kan gaan met de virtuele 
omzetting van informatie in concepten die 
schaarse middelen omzetten in waarde. 
Waar onze voorouders de wijze van managen 
veranderden, met lopende band en de daar-
mee samenhangende arbeidsspecialisatie, is 
het nu onze uitdaging om een manier te 
vinden waarmee we verandering zelf kunnen 
managen. Dat is naar mijn inzicht mogelijk 

als je een organisatie-brede applicatie inte-
gratie strategie hebt en hanteert, die werkt 
op basis van schaalbare hard- en software. 
Op die manier is het mogelijk niet langer 
punt-punt verbindingen te leggen tussen 
losse systemen die op verschillende plaatsen 
en onder uiteenlopende regimes draaien, 
data los te koppelen van de silo’s waarin onze 
voorouders de content opsloten en applica-
ties agnostisch van elkaar te maken. 
Applicaties hoeven dan niet langer op elkaar 
te wachten om data in een bepaalde volg-
orde door te mogen geven; in technische 
termen heet zoiets een pub-sub of Publish-
Subscribe omgeving.
Het voordeel is dat bij een functionaliteit 
verandering geen nieuwe code hoeft te wor-
den geschreven. Data als grondstof laat zich 
in allerlei vormen en combinaties hergebrui-
ken, waarmee de applicatie integratie logica 
optimaal gebruikt wordt. De traditionele 
standaardisatie, harmonisatie en centralisatie 
die zo eigen is aan functioneel-hiërarchische 
overheden wordt losgelaten voor het canon 
concept: de platte representatie van de su-
perset van alle datavelden in één integratie-
slag, zeg maar de thesaurus van de data 
omgeving. Met het komen tot een canon 
moeten ook de te verwachten gebruikspa-
tronen van data in beeld worden gebracht. 
Zo kunnen we Groundhog Day vangen in 
risico beheersende scenario’s die we kunnen 
simuleren alvorens we gedwongen worden 
ze in het echt te beleven. 

aNtwoord: oMdat 
zoNder tijd alles 
tegelijK zou gebeureN

real tiMe KeNNis
Groundhog Day is een wereld van attitudes, 
waarden, relaties en perceptie waarbij alles 
kan! De moderne strijder heeft dit instinctief 
ontdekt door de digitale mogelijkheden 
voor tijdverdichting toe te passen op de al-
oude militaire factoren ‘spreiding’ en ‘cohe-
sie’. Tussen aanslag en youtube zit tegen-
woordig nog geen half uur!
Aan ons om een schaalbare IV te bouwen 
door onze fysieke processen te vangen in 
visuele formats en door real-time sensor in-
formatie om te zetten in real-time kennis.


