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Myriam van Moeseke

Militaire stappen

Tofflers theorie veroorzaakte een schok in allerlei eche-
lons. Wat minder wordt aangekaart, is dat zijn visie over
de Derde Golf al meer dan een decennium wordt bestu-
deerd in Amerikaanse militaire kringen. Anderzijds heeft
Toffler veel geleerd van een jarenlange brainstorming
met Defensie. De militaire denktank is immers verplicht
ontwikkelingen ver vooruit in te schatten en er alert op
te anticiperen.5

Hoewel de term Information Warfare al sporadisch opdook
in Amerikaanse militaire academies in de jaren zeventig,
was het juist Rusland dat rond 1980 de mogelijkheden
van een nieuwe oorlogvoering erkende.6 De Amerikaan-
se Defensie begon zich na de Koude Oorlog explicieter
op de materie toe te spitsen onder invloed van de
gewijzigde internationale verhoudingen en de technolo-
gische innovatie. Ze zag in dat de manier waarop men
data verzamelt, verwerkt en verspreidt een uiterst kwets-
bare plek vormt. Dat kwam vooral tot uiting in de oorlog
met Irak, meteen het embryo van de Derde Golf-oorlog-
voering.7

Of Toffler en de militaire planologen gelijk hebben of
niet, zaak is dat een Information Warfare in het Ameri-
kaanse Pentagon en Congres als potentieel wordt be-
schouwd. Ook de vakpers kaart het thema al lang aan.8

De VS hebben ondertussen diverse IW-centra opgericht
(San Antonio, Norfolk...) en militaire opleidingen aan-
gepast. Canada, met een centrum in Ottawa, volgt
dezelfde weg. In Duitsland vraagt men urgent maatre-
gelen omdat de Amerikaanse voorsprong de Duitse
positie - en die van de Europese partners - in gevaar kan
brengen.9 Een aantal instellingen in Europa (onder
andere het International Centre for Security Analysis,
Londen) werkt overigens al aan een Europese benade-
ring van Information Warfare.

Kennis-oorlog

De betekenis van Information Warfare wordt nergens
eenduidig verklaard. Wel is er een uitgebreid IW-jargon
met termen als Information Warfare, Cyberwar, Net-

Onze literatuur bekijkt vooral de vak-
technische implicaties van de informa-
tiemaatschappij. Minder aandacht krij-
gen maatschappelijke dimensies, zoals
de voorbereidingen tot een informa-
tion warfare. Wordt informatie het
wapen van de toekomst? Zijn onze in-
formatiesystemen tegen aanvallen be-
veiligd? Futuristisch of niet, zaak is dat
de Verenigde Staten zonder enig pre-
cedent begonnen zijn aan de uitbouw
van een gecoördineerd beleid ter be-
veiliging van de vitale infrastructuren.
Een grensverschuivend appél.

Alvin Toffler beschreef ooit hoe een maatschappij in
 golven evolueert.1 De Derde Golf - onze huidige

samenleving - bouwt de informatiemaatschappij. Later
onderzocht hij hoe een golf invloed uitoefent op de
manier waarop maatschappijen elkaar bevechten.2 Elke
golf blijkt nu te beschikken over een krijgsmacht, een
oorlogvoering en een anti-war3 conform de specifieke
golfkenmerken. Oorlog en vrede worden dus bedreven
zoals men maatschappelijke welvaart creëert.
Terwijl de Tweede Golf nog massabewapening na-
streeft, draagt de Derde Golf een militair-technische
revolutie die het oorlogsconcept wijzigt.4 Coördinatie,
snelheid en precisie nemen opmerkelijk toe. Toffler ver-
wacht echter dat door de informatie- en communicatie-
technologie (ICT) een conflict minder op het slagveld en
meer in de diepte zal worden gevoerd. Vooral de onder-
steunende troepen die instaan voor de beslissende infor-
matie, zullen prioritair worden uitgeschakeld. Commu-
nicatiecentra, infoducten en netwerken evolueren meteen
tot dé doelwitten van de Derde Golf en daarmee is de
stap gezet naar een potentiële Information Warfare (IW).
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Potentiële informatie-oorlog
vraagt nieuwe strategieën
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war, Information Blitzkrieg, Information-Based
Operations, Offensive Counterinformation en Conflict
in the Information Age. Begrippen die elkaar soms
overlappen of elk apart meerdere benaderingen kennen.
Barker noemt het terecht een information cant,10 een
vaktaal voor ingewijden met woorden die vandaag in en
morgen uit zijn. Verklaringen worden nog eens bemoei-
lijkt omdat de component ‘informatie’ vrij uiteenlopend
wordt geïnterpreteerd.
Globaal zijn de definities in twee benaderingslijnen te
groeperen. Voor de defensieve lijn is Information Warfare
een elektronische oorlogvoering, waarbij men de eigen
informatie- en communicatie-infrastructuren verdedigt
tegen vijandelijke indringing, misbruik of vernietiging.
Potentiële aanvallen kunnen gebeuren met computer-
virussen enzovoort.11 Het is duidelijk dat het gebruik van
ICT de defensieve acties zal bepalen.

De offensieve lijn gaat echter veel verder. Met de ICT
probeert men de informatiestroom te controleren en te
beheersen. Enerzijds vergaart men informatie over en
van de vijand. Het is duidelijk dat het gericht verzame-
len, verwerken en interpreteren van de informatie-
inhoud doorslaggevend zal zijn. De gegevensverzameling
moet immers leiden tot een totaaloverzicht over het
denken en doen van de opponent. Information Dominance

(ID) zal trouwens de basis vormen voor efficiënte acties.
Anderzijds zal men de informatie die naar de tegenstre-
ver gaat, exploiteren en manipuleren via zijn eigen
informatie- en communicatiesystemen. De manipulatie
kan overal in de maatschappij in allerlei vormen opdui-
ken. Zaak is de vijand een zodanig vervormd beeld van
het gebeuren te presenteren, dat hij zich gewonnen
geeft.

De offensieve lijn richt zich dus op de misleiding en
probeert door te dringen in het brein van de vijand. Het
conventionele slagveld van de Tweede Golf evolueert in
de Derde Golf naar een battle for the mind.12 Of zoals
Freedman zegt, ‘terreur’ en ‘territorium’ worden ver-
vangen door de ‘balance of disruption or disorientation’.13

In het ergste geval kan de belaagde vijand zijn vat op de
informatie en zijn vertrouwen erin zodanig verliezen,
dat de maatschappij achteraf stuurloos wordt. Velen
hopen dan ook dat de angst voor de gevolgen van IW de
kans op een dergelijke oorlogvoering effectvol zal ver-
minderen. Tot slot is te stellen dat de offensieve
Information Warfare zich duidelijk ontpopt tot een
Knowledge Warfare (KW): men zal mét kennis oorlog
voeren óm de kennis binnen een bepaalde maatschappij
in z’n greep te krijgen. Niet voor niets zien Arquilla &
Ronfeldt14 dat de god van de oorlog voortaan een godin
wordt (Athene, godin van de wijsheid).

In elk geval variëren de definities inhoudelijk vrij sterk.
Is ‘informatie’ bij de ene auteur een doel, dan is ze elders
het cruciale wapen dat de machtspositie van een land
bepaalt. In dit kader ziet men de Verenigde Staten als
enige supermacht, omdat ze de informatierevolutie lei-
den en de belangrijkste informatie-input geven. Een
dergelijke situatie doet natuurlijk nadenken over de
gevolgen voor de internationale verhoudingen. De VS
kunnen immers hun ‘bevriende landen’ uitkiezen om
informatie te delen en met die kennisstrategie de positie
van die landen conditioneren. Zo ziet men de alliantie
van tijdens de nucleaire dreiging al stapvoets vervangen
worden door een nieuwe samenwerking onder een
information umbrella15 én met de Verenigde Staten als
leider. Informatie wordt blijkbaar een wezenlijke com-
ponent in de buitenlandse politiek.
Om het even welke definitie men uiteindelijk onder-
schrijft, een Information War lijkt een goed georgani-
seerde clean war met weinig slachtoffers, maar met
gesynchroniseerde aanvallen en een maximale doel-
precisie. Meestal zal een doel pas waarde krijgen in
samenhang met andere doelen binnen een groter pa-
troon. Denkend aan de potentiële ontwrichting op na-
tionaal en mondiaal vlak, wordt de ‘niet-letaliteit’ te-
recht betwijfeld. Velen zien trouwens Information
Warfare de gewone oorlogvoering aanvullen. Opmer-
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kelijk is ook dat de bedrijfswereld steeds meer belangstel-
ling toont voor de IW-materie, vermits competitieve
bedrijven zelf onderling een Business Blitzkrieg16 kunnen
voeren.

Nieuwe dimensies

Interessant is dat Information Warfare geen gemar-
keerde frontlinie heeft. Ze verlegt de oorlogvoering van
land, zee, lucht en ruimte naar de vijfde dimensie:
cyberspace of infospace17. Die cyberruimte heeft geen gren-
zen en getuigt frappant van een nieuwe geografie. De
wapens om erin te vechten zijn overal commercieel,
goedkoop verkrijgbaar én gemakkelijk hanteerbaar.
Daarnaast transformeert de information warrior of knowledge

warrior. Voortaan kan iedereen met de nodige hard- en
software een krijger worden die in infospace nog moei-
lijk te vatten is.18 Zelfs het onderscheid tussen een mis-
drijf en een oorlogsaanval is niet langer een klare zaak.
De eventuele bestraffing varieert trouwens naargelang
het juridische systeem19 en de (inter)nationale wetgeving
is op dit domein onvoldoende ontwikkeld.
Wellicht zullen ook de gerecruteerde mankrachten aan
een ander profiel beantwoorden. De Derde Golf-defen-
sie zal eerder academisch gevormden aanwerven die
uiterst ICT-vaardig zijn. Maar daarnaast worden decisief
het kunnen opsporen, analyseren, ontsluiten, beheren,
verwerken en interpreteren van de informatie-inhoud.
Nodig is de alertheid om inhouden met elkaar in ver-
band te brengen binnen de maatschappelijke, economi-
sche, politieke en militaire situatie van de tegenstrever.
Zowel in het Pentagon als in het Congres wordt volop
gepleit voor de aanwerving van dergelijke informatie-

specialisten. Mag dit misschien theoretisch klinken, zaak
is dat de Amerikaanse Defensie al meer dan duizend
informatiedeskundigen heeft aangeworven.

Gemakkelijke prooien

De vraag is nu wie in een Information War de sterkste
partij is. Vermits de aanvalsdoelen vooral de informatie-
en communicatie-infrastructuren zullen zijn, worden de
technologisch goed uitgeruste naties - de industriële
landen met de VS op kop - de meest kwetsbare staten.
De Amerikaanse instanties hebben intussen getest wat
IW kan aanrichten en of de huidige infrastructuren
ertegen bestand zijn. RAND simuleerde in 1995 IW-
aanvallen op allerlei Amerikaanse doelwitten in het jaar
2000.20 En in 1997 testte een militaire IW-oefening de
telecommunicatie- en energie-infrastructuren.21

De experimenten gaven aan dat de conventionele oplos-
singen bij IW geen kans maken. De huidige vitale
infrastructuren bleken gemakkelijke prooien en de meeste

informatiewerkers beseften niet eens dat met hun data
was geknoeid! In elk geval was er nergens consensus over
verdediging tegen en gevolgen van IW-aanvallen.22 Klaar
was wel dat een bewustwording op alle niveaus en in alle
sectoren dringend wordt. Ondertussen rees de vraag
naar een nationaal gecoördineerd en overkoepelend
plan om de vitale infrastructuren te beveiligen. Het plan
zou zonder precedent een van de grootste uitdagingen
worden in de informatiemaatschappij23.
De VS namen de behoefte aan beleid en preventie
ernstig. Op 15 juli 1996 stelde Clinton de President’s
Commission on Critical Infrastructure Protection in.24

De Commissie moest onderzoeken welke fysieke aanval-
len (op tastbare componenten) en cyberbedreigingen
(elektronische, radiofrequentie en computergestuurde
aanvallen) de veiligheid en het functioneren van de
vitale infrastructuren in het gedrang brengen. Acht
infrastructuurgebieden kwamen aan bod: informatie-
en communicatiesystemen, elektrische energie, trans-
port, olie/gas, banken en financiële sector, watervoor-
zieningen, hulpdiensten en de overheidsdiensten. Elke
aanval op dergelijke infrastructuren zou immers desa-
streuze gevolgen hebben voor economie, maatschappij,
nationale en individuele veiligheid. Van de Commissie
werd een rapportage verwacht over de potentiële be-
dreigingen en oplossingen. Ze diende een nationaal
beleid en een juridisch kader te ontwerpen én de uitein-
delijke plannen te implementeren. De president kreeg
het finale rapport25 op 22 oktober 1997. Aan te stippen
is dat van bij de aanvang over procedure en onderzoek
publiek gerapporteerd is.
De Commissie zelf kreeg een uitgekiende structuur met
vertegenwoordigers van openbare en private sector. Ze
moest samenwerken met nieuwe comités die instonden
voor advisering, verslaggeving, training én coördinatie
van bestaande initiatieven. De structuur is na het rap-
port behouden.

Dringende noden

De Commissie beaamt in het rapport dat de Verenigde
Staten de meeste en beste vitale infrastructuren ter
wereld hebben. Worden die voorzieningen aangevallen,
dan komt de maatschappij in moeilijkheden. De Com-
missie wenst dan ook dat de VS beveiligings- en verde-
digingsmaatregelen nemen. Bovendien werd opmerke-
lijk vastgesteld dat alle infrastructuren zijn gaan steunen
op informatie- en communicatiesystemen. Daardoor
vormen zij nu een complex netwerk van onderlinge
afhankelijkheid. Meteen een ongeëvenaard nationaal
én mondiaal gevaar.
Cyberbedreigingen zijn nog moeilijk voorspelbaar en
kregen daarom speciale aandacht. Vooral in het kader
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van Internet, dat inherent onveilig is en toch steeds meer
als communicatiemiddel wordt gebruikt. De Commissie
kon nergens een directe IW-aanval opsporen, maar
erkende wel de mogelijkheid ertoe, de alom beschikbare
capaciteit en het falen van de huidige beveiligingen. Ze
verwacht tevens dat aanvallen meer dan vroeger de
private sector en het individu zullen viseren, twee ele-
menten die het minst met IW zijn vertrouwd en daar-
door defensief zwak staan.
Daarom formuleert het rapport een aantal dringende
noden, zoals een vrijwillig en georganiseerd partnership
tussen openbare en private sector om te werken aan
beveiliging en verdediging. De private sector kan met
zijn knowhow middelen ontwikkelen, terwijl de over-
heid kan instaan voor een permanente, gestructureerde
informatieverzameling en -uitwisseling tussen alle be-
trokkenen. Daarbij moet worden nagedacht over de
relevantie, de vertrouwelijkheid, de toegankelijkheid en
de gebruiksautorisatie van de informatie. Het rapport
ziet een clearinginstituut gegevens over ontdekte aan-
vallen centraal verzamelen en analyseren. Zaak is dat de
overheid een juridisch kader schept, de nationale verde-
diging organiseert en onmiddellijk waarschuwt als er
aanvallen dreigen. Het Witte Huis moet nationaal een
beleid oppuntstellen en internationaal baanbrekend
optreden. Het rapport bevat trouwens een ontwerp-
protocol voor een nationaal beleid en een opstapje voor
een (Amerikaans) juridisch kader.
De Commissie erkent tevens de dringende nood aan een
mentaliteitsverandering. Wie een informatieverzame-
ling exploiteert, moet getraind, verantwoord én gedisci-
plineerd met informatie, met paswoorden en autorisatie
omgaan. Het is een permanente opdracht voor wie om
het even waar - dus ook in bibliotheken - met externe en
interne informatie werkt. Het rapport vraagt zelfs met
klem dat computer- en informatie-ethiek in het gehele
Amerikaanse onderwijsstelsel verplicht worden onder-
wezen. In de informatieopleidingen moet die materie
intensiever aan bod komen en de R&D-sector dient
onderzoeksprojecten op te starten.

Appél

Tot zover een aantal ontwikkelingen die geen enkele
informatiedeskundige naast zich neer mag leggen. Ook
bij ons is de informatie- en systeembeveiliging te ad hoc
aanwezig, is de problematiek onvoldoende onderzocht
en de kennis erover slechts met mondjesmaat bij de basis
voorhanden. Een gecoördineerd overleg is daarom aan
te bevelen. Er kan worden nagedacht over netwerkcri-
minaliteit, over de potentie van Information Warfare en
over de maatschappelijke gevolgen ervan. Nodig is een
realistische stand van zaken over onze infrastructuren,

onze bestanden en hun beveiliging. Zonder het Ameri-
kaanse model blindelings over te nemen zijn een aantal
items uit het Commissierapport zeker in overweging te
nemen. Natuurlijk mag een dergelijk overleg zich niet
blindstaren op loutere beveiligingstechnieken, het moet
zich ook uitspreken over de toegankelijkheid van en de
controle op informatie in een vrije samenleving.
Overheid en private sector hebben bij dit alles een grote
rol te vervullen. Ondertussen kan de informatiesector
wel al pionieren. Bibliotheken, documentatiecentra en-
zovoort kunnen bijvoorbeeld sleutelen aan hun infor-
matiebeveiliging en -ethiek. Daarnaast zijn beroepsver-
enigingen aangewezen om katalyserend de materie aan
de basis te verduidelijken.
Het is gewenst dat de informatieopleidingen over de
ontwikkelingen nadenken en waar nodig zich flexibel
aanpassen. Zo moeten er deskundigen worden gevormd
die ICT-vaardig zijn, maar die tevens competent de
informatie-inhoud kunnen analyseren, ontsluiten en ver-
werken. Informatiebeveiliging en ethiek dienen sowieso
grondiger aan bod te komen. Luid pleiten wij ervoor
‘informatie’ grondiger in alle maatschappelijke dimen-
sies te behandelen. Temeer omdat ze cruciaal wordt in
de internationale politieke, sociale, economische en
militaire verhoudingen. Materies die best interdiscipli-
nair worden benaderd en die iedereen - ook informa-
tiedeskundigen - een frisse kijk en meer alertheid kunnen
opleveren.
Bij het schrijven van dit artikel werd bekendgemaakt dat
het Europees Parlement een rapportage opstelt over
onder meer de ‘onderscheppingspraktijken’ van de Ver-
enigde Staten.26 Zij zouden in Europa met het Echelon-
systeem, dat informatie opspoort via keywords, perma-
nent elektronische berichten (fax, telefoon en e-mail)
onderscheppen ter verdediging van de Amerikaanse
infrastructuren. Het rapport is een terechte inbreng van
het Parlement, hoewel iedereen die de Amerikaanse
evolutie volgt, het gegeven al lang kon vermoeden en
ageren.
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