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Alternate Reality is een genre waarin ‘het alle-
maal net zo goed anders had kunnen zijn’. Ergens 
voor de kust van Hawaï... Na een vreemde storm  
materialiseert uit het niets het nucleaire vlieg-
dekschip USS Nimitz. Alle communicatie met de 
rest van de wereld blijkt verbroken, maar hun jets  
vliegen ineens boven een formatie Japanse Mitsu- 
bishi Zero’s. Hun radarvliegtuig spot de Japanse  
vloot die zich klaarmaakt voor Pearl Harbor. Mogen  
zij de geschiedenis veranderen1?  Waar de Nimitz echt  
bestaat en Pearl Harbor echt gebeurd is, vraagt 
The Matrix nog meer inleving om de transrealiteit  
te snappen waarin Neo zijn leven als comateuze 
dromer in de echte wereld opgeeft, om messiaan-
se redder te worden in de virtualiteit. Meat-space en  
cyber-space beïnvloeden elkaar.

In die situatie bevinden wij ons inmiddels ook. Binnen één 
generatie zijn devices, culturen, tijdzones en juridische 
raamwerken verbonden en iedereen met een browser vindt 
bewijs en gelijkgestemden voor zijn ‘Box’ tot ‘het compleet 
uit de hand escaleert’, met kromme percepties tot gevolg.
Wij weten natuurlijk allemaal dat WWII begonnen is door de 
Polen, want die begonnen met vechten! Abraham Lincoln 
zei het: “The trouble with internet quotes is that you never 
tell if they’re genuine.”

Je weet dat er iets niet klopt, maar je moet er bewust 
bij stilstaan waarom het niet klopt. De Box waarin jouw  
wereldbeeld zich ongestoord waant, kun je schudden als 
een sneeuwbol. Dit vervreemdingseffect levert een men-
tale roetsjbaan op, want door feiten te vermengen met 
gevoelsmatig begrepen concepten als tijd, ruimte, massa 
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“It is a capital mistake 
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kerheid geeft om keuzes te kunnen ma-
ken. Conflicten berusten daarom vrijwel 
altijd op de wederzijdse ontkenning van 
elkaars zekerheid. Dit maakt ze alleen 
oplosbaar, als beide partijen elkaar op 
een hoger abstractieniveau kunnen vin-
den. Om dat hogere abstractieniveau te 
kunnen identificeren, benoemen en in-
tersubjectief2 te maken, moet de 21ste 
-eeuwse diplomaat (en wie is dat niet 
vandaag de dag) outside the box kun-
nen denken. 

In de box gevangen
Om outside je Box te kunnen denken 
moet je eerst accepteren dat je erin zit. 
Je moet vervolgens ook bedenken hoe 
het zou zijn om niet meer in die mentale 
box te zitten. 
Blijkbaar zitten in die Box gebundelde 
brokjes uitkomsten en ervaringen, die 
binnen een bepaalde plaats, tijd, in een 
culturele setting of zelfs op een tech-
nisch platform gegarandeerd worden. 
Dat wat in die Box zit lost blijkbaar jouw 
probleem op of vervult jouw behoefte, 
maar is het ‘waar’? Niet zonder gedeeld 
model van afspraken en verwachtingen. 
Een inch is geen centimeter.

ken niet; wij interpreteren verbanden, 
dus als je niet oplet, dan baseer je je 
op illusies. Als jij iemand aanraakt, dan 
voel jij niet die persoon, maar registreer 
jij wat er in jouw vinger gebeurt. 

Zekerheid is een individueel product, 
zoals elke buschauffeur zal bevestigen 
als je in zijn dode hoek fietst. Elke illu- 
sionist verdient zijn brood met jouw  
zekerheid. Truth is in the eye of the  
beholder. Dit inzicht maakt de zekerheid 
van de ander – hoe verwerpelijk ook – 
even legitiem en geldig als de jouwe. 
Ook zijn zekerheid is uitdrukking van 
structurele koppelingen in zijn be-
staansdomein. Het unieke van elk mens 
ligt in de sociale structurele koppeling 
die wordt gemaakt met taal, wat resul-
teert in een orde die eigen is aan zijn 
sociale dynamiek (zoals zijn persoonlijke 
identiteit en zelfbewustzijn) en de recur-
sieve sociale dynamiek van het mense-
lijk bestaan. Jij bent wie jouw omgeving 
teruggeeft dat jij bent. Jij ziet de wereld 
in de taal van jouw wereld. Werkelijkheid 
bepaling hangt samen met ‘framing’: 
jouw wereldbeeld in jouw mentale box; 
een perceptie van realiteit die jou de ze-

en taal, ontstaat een wereld waarin al-
les wat je denkt zeker te weten ineens 
bediscussieerbaar wordt. Ook heilige 
overtuigingen. Dat levert spanning op, 
want niemand wil graag uit een overtui-
ging worden geredeneerd, waar hij niet 
in is geredeneerd. In een wereld waarin 
Belief Systems elkaar geautomatiseerd 
ontmoeten, moeten wij leren om be-
sluiten te baseren op bewijzen en die 
bewijzen afleiden uit een gezonde me-
thodologie, waarin begrippen concreet, 
helder en volledig worden beschreven.
Wij denken te ‘weten’ hoe wij weten, 
wat wij weten, want wij kijken al vanaf 
onze geboorte ‘vanuit ons hoofd naar 
buiten’. Cognitie – begrip – moet dus 
wel een afbeelding zijn van wat we zien. 
Onze valkuil is daarom dat mensen 
zich het liefst baseren op zekerheid; op 
waarnemingen. Wij willen geloven wat 
we zien, zodat er geen alternatieven zijn 
voor wat we waarnemen. Ook als die 
realiteit is opgebouwd uit digitale input!

Persoonlijke registratie
Onderzoek wijst echter uit dat juist het 
proces van het leven zelf ons begrip 
voortdurend voortbrengt. Wij ‘zien’ za-
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USS Nimitz, door David Bukach / Shutterstock.com

infrastructuren, ecosystemen en begrip-
penkaders. Willen wij elkaars realiteit 
kunnen blijven begrijpen, is het zaak om 
onze percepties te vangen in raamwer-
ken, te voorzien van trust-ankers, risico- 
management, zekerstellingen en verze- 
keringen. Hier fuseren tegenwoordig al-
lerlei disciplines. Zo is het verleidelijk om 
vraagstukken slechts te categoriseren 

op basis van je eigen kennis en erva-
ring, om mentale bouwblokken met je 
eigen begrippenkader te formuleren. Dit 
is echter lastig te automatiseren. 
Is een jacht bijvoorbeeld een boot of 
een bezigheid en is een Jaguar nou  
een katachtige, een automerk, of een 
Maya-godheid? 

Verbanden leggen
Semantische taxonomie en ontologie 
moeten ons gaan helpen om te begrij-
pen ‘what’s in a word’. Kennismodelle-
ring moet ons helpen om te snappen, 
waarom wij menen te snappen wat we 
snappen. Ook als informatie zich door 
complexe en dynamische sociale om-
gevingen en mindsets beweegt. Hierbij 
moeten we wel eerlijk blijven. 
Er kunnen causale verschillen bestaan 
tussen verschillende systeem typen, 
die je niet kunt bevatten door de zaken 
slechts te categoriseren. Zet jij eerst je  
bril op, waardoor je naar jouw werke-
lijkheid kijkt en ga je dan pas je data in-
terpreteren? Dat is prima, maar dan is 
Intelligent Design goed verdedigbaar als 
alternatief voor de evolutietheorie. 
Of kijken we eerst naar de data en 
gaan we daarna pas bedenken in welk  
denkraam dit past? Hoe complex 
ligt eigenlijk de relatie tussen oorzaak 
en gevolg? Hebben wij te maken met 
een simpel systeem van oorzaak en

Digitale categorisatie
Dankzij digitaliteit vermengen begrippen 
hun abstractie en verliest identiteit haar 
zekerheid. Toen men fysiek nog maar 
op één plaats tegelijk kon zijn, stond 
een identiteit vast. Je hele wereld be-
stond slechts uit materie; uit atomen 
die je beet kunt pakken. Vandaag krij-
gen symbolen betekenis in de context 
van virtuele ruimten. Algoritmen kunnen 
nu beslissingen nemen, zodra aan hun 
voorwaarden voldaan wordt. Zij kunnen 
fysieke actie afroepen. Producten en 
begrippen vallen uit elkaar in digitale 
diensten. Diensten die zich met virtuele 
snelheid en concreet effect manifeste-
ren als koppelpunten binnen en tussen 

“Om out-
side je Box te 
kunnen denken 
moet je eerst 
accepteren 
dat je erin zit.”



gevolg (het regent, dus ik word nat) 
of liggen de zaken iets gecompliceer- 
der? (bij een zekere temperatuur ont- 
staat condens die onder de juiste om-
standigheden voor lekkage zorgt). 
Information Management Modeling en 
Information Sharing Modeling, helpt 
ver-banden tussen datasets te leggen 
en naar context te interpreteren.

Waar ligt de waarheid?
Waarheidsvinding is tricky business. Het 
is hier waar wetenschap en religie strij-
den om ons inzicht. Waar onze voorva-
deren wegkwamen met een platte aar-
de, een daaromheen draaiende zon en 
energieën uit buiten-wetenschappelijke 
dimensies, laat onze generatie dankzij 
de wetenschap een sonde op een ko-
meet landen en als ET naar huis bellen. 

Wetenschap kenmerkt zich door een 
fluïde waarheid, die gebaseerd is op 
testbare theorieën en de op feiten  
doorgeredeneerde logica die ons de 
computer en het internet bracht. Als er  
al theorie aan ten grondslag ligt, dan 
wordt die ondersteund door observa-
tie en experiment, die Karl Popperiaans 
gefalsificeerd mag worden. Religie moet 
het hebben van gefixeerde waarheid: 

een dogma gebaseerd op een perceptie 
van autoriteit. Wetenschap kent geen 
autoriteit. Zij is op zijn best een tijdje 
intersubjectief. Op het gebied van rea-
liteitsbesef heeft wetenschap evenveel 
bestaansrecht als de metafysische aan-
pak, zij het dat wetenschap een statis-
tisch significant beter trackrecord heeft 
als het gaat om concrete probleem- 
oplossing. 
Nu virtualisatie het mogelijk maakt om 
dimensies in real time te verbinden, is 
onze generatie de eerste die moet uit-
vogelen hoe je zo kunt automatiseren 
dat iedereen zijn eigen werkelijkheid 
heeft, zonder dat wij elkaar in de haren 
vliegen om de tegenstellingen.
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“... is een Jaguar nou een 
katachtige, een automerk, 
of een Maya-godheid?”

1  Scenario van film The Final Countdown (1980) met Kirk Douglas en Martin Sheen
2  Intersubjectiviteit: Als B begrijpt wat A zegt, en C begrijpt wat A zegt, dan begrijpen

B en C ‘hetzelfde’. Willen mensen over een onderwerp van gedachten kunnen 
wisselen, is de meest constructieve discussie om intersubjectieve statements 
logisch uit te werken.

intercom | jaargang 44 | 3 49

t e c h n i e k

intercom | jaargang 44 | 3 49

De titel van dit artikel slaat op twee gebeurtenissen in 
1963, die gekenschetst kunnen worden als vuurdoop:
1. 101 Verbindingsgroep beproefde voor het eerst een

gebiedsbedekkend rasterverbindingsysteen
2. Twee jonge luitenants maakten kennis met de opera- 

tionele Verbindingsdienst

De vuurdoop van deze luitenants wordt in dit artikel  
als een ooggetuigenverslag beschreven. De beide  
luitenants (we noemen ze voor het gemak  GJ en Charles) 
zijn inmiddels bejaarden, maar hebben tot hun verbazing 
nog veel herinneringen aan de tijd waarin zij beiden – 
ruim vijftig jaar geleden – kennismaakten met de opera- 
tionele Verbindingsdienst. Zij zijn jaargenoten van de 
KMA promotie 1959 en hebben een vierjarige opleiding 
achter de rug, waarbij het accent doorgaans sterk lag  
op techniek, zoals wisselstroomtechniek, sterkstroom-
techniek, draaggolftechniek, analytische meetkunde, 
Theorie van Maxwell, wiskunde en natuurkunde.

G.J. Huijsman, luitenant-kolonel b.d. VbdD 

m.m.v. Ch.F. Turpijn, kolonel b.d. MPSD
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