
Vrede en veil1gheid 

Drs. J. Grin 

Sociale verdediging, 
afschrikking en de 
verantwoordelijke 
samenleving 

Voorstanders van sociale verdediging z1jn 
sterk op Nederland gericht. Onduidelijk 
blijft hoe zo 'n verdediging in samenhang 
met andere Ianden zou moeten worden 
vorm gegeven. Huidige ontwikkelingen 
komen overigens tegemoet aan wat de 
auteur over dit onderwerp beweegt. 

De literatuur over sociale verdediging 
- een niet-militaire volksverdediging ter 
voorkoming en eventueel ter bestrijding 
van een bezetting - is vorig jaar aange
vuld met twee boeken die een nadere 
bespreking in Christen Democratische 
Verkenningen waard zijn. Professor Jo
han Niezing heeft een boek geschreven 
dat te waarderen valt om zijn intellectuele 
eerlijkheid. 1 En bij de Stichting Voorlich
ting Aktieve Geweldloosheid is een boek 
van Evert A. Huisman verschenen dat in 
diverse groepen aan de basis van de vre
desbeweging als cursusmateriaal wordt 
gebruikt en een sterk pleidooi bevat voor 
een 'participatie-democratie' dat de aan
dacht vestigt op de kracht die een verant
woordelijke samenleving ook naar buiten 
toe uitstraalt.2 

Alternatieve afschrikking 
Niezing verdedigt in zijn boek de stelling 
dat sociale verdediging een logisch alter
natief voor de huidige militaire verdedi
ging is. De keuze voor sociale verdediging 
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is een logische, omdat de afschrikkings
waarde van zo'n defensie net zo onzeker 
is als die van de huidige militaire verdedi
ging, terwijl het risico verbonden met een 
eventueel falen van de afschrikking voor 
een sociale verdediging aanmerkelijk ge
ringer zijn. 

Voor Niezing is afschrikking het doel 
van sociale verdediging. Hij kiest daarbij 
voor een vorm van afschrikking die 
beoogt om de tegenstander succes te 
ontzeggen, en aldus agressie bij voorbaat 
te ontmoedigen ('deterrence by denial'). 
Hij merkt op (p. 53-55) dat dit teruggaat op 
traditioneel militair denken. De huidige af
schrikkingsidee (afschrikking door afstraf
fing) is eigenlijk een perversie van deze 
oorspronkelijke versie. Oat 'afschrikking 
door ontmoediging' een lange traditie 
heeft is inderdaad juist, maar zijn opmer
king over 'de' huidige afschrikkingsidee is 
duidelijk te ongedifferentieerd. De nucleai
re afschrikking van de NAVO is een be
wust vage combinatie van een 'afschrik
king door afstraffing' van een eerste inzet 

Drs. J. Gnn (1961) IS fys1cus aan de VnJe Un1versite1t te 
Amsterdam. 
1 Johan N1ez1ng, Sociale verdediging als logisch alternatJef 

- van utopie naar optie. EPO. Antwerpen!Van Gorcum 
Assen/Maastncht 1987. 

2. Evert A. Hu1sman, Van geweld bevrljd. Over/even door 
democratisering en ontwapening .. Stichting Voorlichting 
Akt1eve Geweldlooshe1d, Zwolle 1987 
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van kernwapens door de andere partij, en 
een 'afschrikking door ontmoediging' van 
een conventionele aanval met behulp van 
met name korte dracht kernwapens. En 
de huidige conventionele verdediging 
beoogt primair het succes van een con
ventionele aanval aan het Warschau Pact 
te ontzeggen (afschrikking door ontmoe
diging) - al zijn er auteurs als Huntington 
die sterke nadruk leggen op afstraffing 
met een aanval op het grondgebied van 
de tegenstander, en zijn elementen uit dat 
denken te herkennen in nieuwe trends in 
de militaire opstelling van NA VO-Ianden 
(genoemd kunnen worden militaire con
cepten als FOFA (aanvallen met vuur
kracht op vijandelijk grondgebied) en de 
huidige gevechtshandleiding van het 
Amerikaanse leger) 3 Oat moderne bewa
pening wei tot genoemde geperverteerde 
versie van afschrikking moet leiden, zoals 
Niezing stelt. is in elk geval onjuist. Oat blijft 
een kwestie van keuze, in elk geval voor 
wat betreft de conventionele verdediging. 
Het niet onderkennen van die keuzemo
gelijkheid kan bepaalde gevaarlijk tenden
sen in de kaart spelen. De laatste jaren zijn 
diverse voorstellen voor een conventione
le verdediging door strikte ontmoediging 
ontwikkeld, de oak door Niezing genoem
de voorstellen voor een militaire 'non-pro
vocatieve verdediging', die duidelijk rna
ken dat hier wei degelijk een keuze moge
lijk is 4 

Hoe dit oak zij, de wijze waarop Niezing 
verder het begrip afschrikking hanteert 
Ievert een helder analysekader op. Hij sluit 
aan bij de vaker aangehaalde Amerikaan
se onderzoeker J.D. Singer, die in 1962 
een eenvoudige conceptuele formule 
voor afschrikking opstelde. 5 Deze zegt dat 
afschrikking het produkt is van de midde
len waarover men beschikt (IC = instru
mentele condities), de bereidheid om die 
middelen in te zetten (PC = psychologi
sche condities), en de beoordeling van 
beide door de tegenstander. Volgens Nie
zing is het sterke van afschrikking in de 
vorm van sociale verdediging dat er een 
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Sociale verdediging kan 
leiden tot ideologische 
tegenstellingen. 

positieve terugkoppeling optreedt tussen 
instrumentele en psychologische condi
ties. Hoe meer instrumentele voorwaar
den voor sociale verdediging aanwezig 
zijn, hoe grater de bereidheid van de be
volking om aan sociale verdediging deel 
te nemen; en hoe grater deze bereidheid, 
hoe meer kans dat de instrumentele voor
waarden worden geschapen. Bij militaire 
verdediging daarentegen treedt een ne
gatieve terugkoppeling op: hoe grater het 
vernietigingspotentieel van moderne wa
pens (IC), hoe geringer de bereidheid om 
zein te zetten (PC). Wei Iicht vermindert dit 
de afschrikking niet, stelt Niezing, maar 
wei krijgt afschrikking zo een steeds meer 
verwrongen karakter: het produkt van een 
schier oneindig vernietigingspotentieel 
met een kans op inzet van praktisch 
- maar niet geheel - nul. Met name voor 
wat betreft kernwapens snijdt deze kritiek 
hout, oak voor wie het niet eens is met 
Niezing's oplossing. Wei moet worden 
aangetekend dat het risico bestaat dat de 
positieve terugkoppeling tussen instru-

3 Samuel P Huntrngton. 'Conventional Deterrence and 
Conventional Retalratron rn Europe,· International Secun
ty. Winter t 983184. 

4. Wetenschappelrjk lnstrtuut voor het CDA, Vrede wegen -
alternatieven voor het hwd1ge ve!ligheidsbeleid beoor
deeld, Den Haag 1986. bespreekt enkele van deze voor
stellen. Zre voor een overzicht van enrge lrteratuur srnds
dren S!cherh81t und Fneden. Heft 1. 1987, waarrn de 
belangrrJkste Europese auteurs aan bod komen 

5. J.D. Srnger. Deterrence. Arms Control and Disarmament. 
Ohro 1962. 
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mentele en psychologische condities bij 
sociale verdediging leidt tot een militarise
ring van de samenleving ten gevolge van 
een toegenomen bewustzijn van de be
dreiging van buitenaf, en tot een vergro
ting van de ideologische tegenstellingen. 6 

De rest van zijn boek is grotendeels 
gewijd aan het uitwerken van de diverse 
afschrikkings componenten die sociale 
verdediging heeft te bieden. Daarbij 
maakt hij zowel voor wat betreft de instru
mentele als voor wat betreft de psycholo
gische condities onderscheid tussen vas
te en variabele voorwaarden. In aile be
schouwde categorieen voorwaarden zijn 
reeds thans aanknopingspunten te vin
den, betoogt Niezing (hoofdstukken 8-11 ). 
Oat voert hem tot de conclusie dater zeker 
reden is om de mogelijkheden voor socia
le verdediging verder te onderzoeken: 
'men behoeft niet volledig achter iets te 
zijn, om er voor te zijn - en dat geldt zeker 
als Men geen andere keuze meer heeft.' 
(p. 133) Oat is wei Iicht een wat erg gemak
kelijke argumentatie maar Niezing is rea
listisch en eerlijk genoeg om vast te stellen 
dat invoering van sociale verdediging 
slechts geleidelijk kan, en bovendien op 
een aantal lastige dilemma's zou stuiten 
(hoofdstuk 12). 

Participatie democratie 
Huisman bespreekt in zijn boek de stelling 
dat 'voor het overleven van de mens geen 
verdediging, maar ontwikkeling nodig is' 
(p. 21 ). In het eerste deel van zijn boek 
bespreekt hij de noodzaak van alternatie
ven voor het huidige militaire veiligheids
beleid. Van een alternatief is volgens Huis
man slechts sprake als niet aileen de mid
delen, maar ook het politieke doel verschil
len van die van de tot nu toe gebruikelijke 
verdediging. Een niet-militaire defensie, 
toegespitst op sociale verdediging zonder 
aanpassing van het doel, is niet meer dan 
een - op zich waardevolle - variant (p. 
1 05). Er is echter meer nodig, en die meer
dere optie noemt Huisman 'geweldloze 
verdediging' ter onderscheid van sociale 
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verdediging in boven bedoelde zin. Het 
politieke doel moet zijn de ontwikkeling 
van de mensheid; een voorname voor
waarde daarvoor is het ontwikkelen van 
een werkelijk democratische samenle
ving. Het verschil met Niezing is erin gele
gen dat Huisman expliciet stelt dat de 
verdediging zich niet slechts tegen vreem
de overheersing keert. Het gaat hem om 
'een strategie ter voorkoming of ter bestrij
ding van een regime dat erop uit is om de
mocratiseringsprocessen tegen te hou
den, ongedaan te maken of te vertragen'; 
een strategie die 'niet is gericht op een 
horizontale strijd tussen bevolkingsgroe
pen' ( ... ), maar op een vertikale strijd 
tussen de bevolking en de (vreemde of 
eigen) onderdrukkende machthebbers.' 
Deze strategie werkt hij nader uit in het 
tweede deel van zijn boek, net als de 
tactiek waarmee deze strategie moet wor
den verwezenlijkt en de technieken die in 
die tactiek worden toegepast. 

Uit bovenstaande moge duidelijk zijn, 
dat een stevige partie maatschappij-kritiek 
essentieel is voor de keuze die Huisman 
maakt. Deze kritiek formuleert hij met 
name in het derde deel van zijn boek. Zijn 
kritiek op onze parlementaire democratie, 
die hij omschrijft als 'politiek gesproken 
meer een dictatuur van de meerderheid 
dan een participatie-democratie, waarin 
ook met de minderheid wordt rekening 
gehouden' (p. 279) is weliswaar schrome
lijk overdreven. Zijn pleidooi voor een sa
menleving waarin mensen meer dan nu 
bereid en in staat zijn om verantwoordelijk
heid te dragen spoort in grate lijnen echter 
goed met de christen-democratische notie 
van de verantwoordelijke samenleving. 
Een samenleving waarin sprake is van een 
hoge participatiegraad van de bevolking 
is volgens Huisman niet aileen als zodanig 
nastrevenswaard, maar zou bovendien 
een 'terughoudende invloed' hebben op 
potentiele agressors (p. 363). Hij schetst 

6. Vrede Wegen. (Z1e vorige noot) noemde d1t punt reeds 
eerder. 

Christen Democrat1sche Verkenningen 8/88 



uitvoerig hoe reeds nu voorwaarden voor 
een dergelijke samenleving rudimentair 
aanwezig zijn, en stelt dat deze verder 
moeten worden ontwikkeld. 

Huisman voert zijn afwijzing van verde
diging met geweld als doel en als middel 
uiterst consequent door. Geweld door be
vrijdingsbewegingen, hoe verklaarbaar 
en begrijpelijk oak, wijst hij af: het leidt niet 
tot werkelijke bevrijding (p. 57-61 ). Hetzelf
de geldt voor de verwording van de oor
spronkelijke socialistische ideeen over 
een klasseloze maatschappij zonder oar
log en zonder staat. (p. 63-71) Zijn stelling: 
'ik ben niet ''liever dood dan slaaf' ',en ook 
niet "liever dood dan rood"' is volstrekt 
onvoldoende gemotiveerd met de argu
menten dat 'slaaf of rood zijn slechts een 
tijdelijke zaak' is, en dat, wanneer geweld
loze acties hem het Ieven zouden kosten, 
hij ervan 'overtuigd is dat die dood, even
als die van Gandhi, King en vele andere 
geweldloze strijders, op mede- en tegen
standers een positiever effect zou hebben 
dan een dood door een kruisraket.' Het is 
aan veel 'slaven' moeilijk uit te leggen dat 
het risico van ontaarding van bevrijding 
met behulp van geweld zo groat is 
- elders in zijn boek erkent Huisman dat 
er ook voorbeelden zijn van bevrijding met 
geweld die naderhand niet ontaardt - , 
dat een Ianger voortduren van de onder
drukking te verkiezen is boven een paging 
om met behulp van onder meer geweld 
een werkelijke bevrijding teforceren.ln elk 
geval kan men zo'n stelling nooit aan an
deren opleggen. En naast Gandhi en King 
kunnen helaas nog vele naamlozen ge
noemd worden, wier dood niet een derge
lijke uitstraling heeft gehad, of zelfs heeft 
bijgedragen aan de intimidatie van ande
ren. Ook met mogelijke represailles van 
een niemand ontziende bezetter moet re
kening worden gehouden, zoals reeds 
eerder in Vrede Wegen werd opgemerkP 

Hoezeer Huismans verontrusting over 
de moderne bewapening christen-demo
craten ook moet aanspreken, zijn kritiek 
gaat te ver wanneer hij in deze te algeme
ne bewoordingen zijn keuze motiveert. 8 
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Gei'soleerd denken 
Een Slerste hoofdprobleem dat schrijver 
dezes met beide hier besproken boeken 
heeft is dat ze een oplossing voorstaan die 
de eigen situatie sterk van wat elders ge
beurt isoleert. Niezing formuleert een alter
natief dat zich beperkt tot de verdediging 
van Nederland. Verder stelt hij dat een 
land dat voor zo' n verdediging kiest, er 
tevens voor kiest om spelbreker te zijn ten 
opzichte van bondgenoten en ten opzich
te van de tegenstander, met wie men op 
een geheel andere manier dan gebruike
lijk omgaat. Hij erkent dat invoering van 
een sociale verdediging hierdoor op een 
aantal dilemma's kan stuiten, maar over
tuigt de lezer er niet van dat die dilemma's 
oplosbaar zijn. Ook zijn inventarisatie van 
reeds aanwezige en nog te scheppen 
voorwaarden voor afschrikking door so
ciale verdediging is sterk op de Neder
landse situatie gericht. Hoe zo'n verdedi
ging in samenspraak en samenhang met 
anderen kan worden vormgegeven blijft 
daarbij onduidelijk. 

Een dergelijke aanpak kenmerkt ook 
Huisman die bovendien meent dat ge
weldloze verdediging onlosmakelijk is ver
bonden met een 'kleine Ianden politiek'. 
Hoe zo'n politiek concreet gestalte moet 
krijgen geeft hij niet aan. Het voor de hand 
liggende commentaar dat de invloed van 
kleine Ianden in de internationale politiek 
vooral is gelegen in beperkte initiatieven 
tot een ander beleid, het inbrengen van 
nieuwe ideeen in het debat en bemidde
ling tussen anderen, en veel minder in het 
op eigen kracht voeren van een radicaal 
andere, veel weerstanden oproepende 
politiek bespreekt hij niet. En zijn opmer
king dat vooral kleine Ianden zijn geei
gend voor overgang op een geweldloze 
verdediging doet de vraag rijzen, hoe ef
fectief een dergelijke overgang, waaraan 
grotere Ianden niet zouden deelnemen, 

7. Vrede Wegen. (Z1e noot 4) 
8. Chnsten Democratisch Appel. Program van Uitgangs

punten. artikel18; 20. e.v. 
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zou zijn bij het verhogen van de kansen op 
overleving door de mensheid. 

Een ander voorbeeld van ge'lsoleerd 
denken is de autarkie die Niezing noemt 
als voorwaarde voor sociale verdediging. 
Oeze 'zelfredzaamheid' is volgens Nie
zing nodig om niet gevoelig te zijn voor 
negatieve sancties als boycots, blokkades 
en embargo's die een land kunnen treffen 
als reactie op de omschakeling van militai
re naar sociale verdediging. Naar zijn me
ning hoeft dit niet strijdig te zijn met de 
huidige tendensen naar schaalvergroting 
en onderlinge afhankelijkheid (interde
pendentie). Een dergelijke strijdigheid is 
ook niet gewenst. omdat die de invoering 

I nterdependentie is 
heilzaam voor de 
wereldvrede. 

van een systeem van sociale verdediging 
nog verder zouden bemoeilijken. Oaarom 
stelt Niezing voor om de gewenste autar
kie te verwezenlijken via bijvoorbeeld im
portsubstituties, spreiding van leveran
ciers en het opzetten van schaduwstructu
ren waarop men in geval van nood kan 
terugvallen. Hij gaat daarbij echter voorbij 
aan de mogelijkheid dat juist een onderlin
ge afhankelijkheid die niet eenvoudig is op 
te heffen verschillende partijen met elkaar 
kan vervlechten en aldus conflicten vreed
zaam kan helpen bezweren. Oat is jam
mer, omdat juist een toenemende interde
pendentie een 'natuurlijk' verschijnsel in 
het huidige tijdperk is; het bevorderen er
van zou zeer heilzaam kunnen werken 
voor de wereldvreda. 
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Omschakeling 
Een tweede hoofdprobleem van het plei
dooi in beide boeken is dat de omschake
ling van militaire op sociale verdediging 
uiterst moeizaam en traag zou verlopen. 
Oat leidt tot twee problemen. 

Het eerste mogelijke gevolg is dat in de 
periode waarin de omschakeling plaats 
vindt er een instabiele situatie zou ont
staan bijvoorbeeld omdat de nog reste
rende militaire opstelling door de andere 
zijde als provocerend zou kunnen worden 
ervaren in combinatie met een betere be
scherming van de eigen samenleving 
door sociale verdediging. Of omdat de 
totale verdedigingskracht te gering zou 
zijn om een agressie effectief te ontmoedi
gen. In geen van beide boeken wordt dit 
probleem genoemd, laat staan dat het 
wordt uitgewerkt. Een dergelijke uitwer
king zou vergen dat op een veel kwalitatie
vere wijze wordt aangegeven wat de aard 
van de militaire en van de sociale verdedi
gingscomponent in de verschillende fa
sen van het omschakelingsproces zou 
moeten zijn. 

Minstens zo belangrijk is een tweede 
punt. Zoals beide auteurs ook erkennen 
zou het omschakelings- (transarmament) 
proces slechts zeer geleidelijk kunnen ver
lopen. Zelfs indien wordt verondersteld 
dat dit proces uiteindelijk tot een vorm van 
sociale of geweldloze verdediging zou 
voeren, is het de vraag of dat het optimale 
resultaat is dat in die periode kon worden 
bereikt. Op dit moment vindt een demilita
risering van de Oost-West betrekkingen in 
Europa plaats, zoals bijvoorbeeld wordt 
vastgesteld door de bekende Amerikaan
se diplomaat Jonathan Oean. 10 Wapenbe
heersing heeft op nucleair gebied reeds 
tot een baanbrekend akkoord geleid, en 
een akkoord met verdergaander vermin-

I 0. Jonathan Dean, Watershed in Europe - Dismantling the 
East·West Military Confrontation m Europe, Lex1ngton 
Books, Massachussets!Toronto. 1987. 

11 Versfag van een werkbezoek van een COA-delegatie 
aan Moskou, 2·8 april 1988. (biJ het CDA·secretariaat 
verkrijgbaar). Verder zijn er de laatste tijd talriJke Oost· 
europese publikaties verschenen waaruit dit blijkt. 
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deringen van de aantallen kernwapens 
komt snel dichterbij. Oak op conventio
neel gebied zijn er thans serieuze kansen 
op daadwerkelijke verminderingen, en het 
verkleinen van de wederzijdse vermogens 
tot een verrassingsaanval komt steeds na
drukkelijker voor op de agenda van de 
besprekingen tussen Oost en. West. Het 
feit dat beide bondgenootschappen in 
Europa beseffen dat een oorlog in hun 
werelddeel rampzalige gevolgen zou heb
ben, is hiervan een belangrijke oorzaak. 
Bovendien breekt het besef dat de grate 
problemen van vandaag (zoals de bedrei
ging van het milieu en het probleem van 
de onderontwikkeling) Oost en West bei
den bedreigen, en slechts gemeenschap
pelijk kunnen worden opgelost, momen
teel juist oak in Oost Europa snel door. En 
voor het welslagen van de Perestrojka is 
samenwerking met anderen van wezenlijk 
belang, zo beseft men. 11 Een actief bevor
deren van deze trends zou wei eens tot 
een vreedzamere, meer stabiele situatie 
kunnen leiden dan een fixatie op het wa
penprobleem, en op een alternatief dat 
zich vooral daarop richt. Het is daarom 
een belangrijke misser, dat in geen van 
beide besproken boeken het verband 
wordt gelegd tussen de eigen voorstellen 
en deze reele trends in de internationale 
betrekkingen, die een situatie bevorderen 
die belangrijk tegemoet komt aan wat bei
de auteurs verontrust. Sommige voorstel
len, zoals het vergroten van autarkie, wer
ken deze trends zelfs tegen door onderlin
ge afhankelijkheid te ontmoedigen (zie bo
ven). 

Besluit 
Dit alles neemt niet weg dat beide boeken 
een authentieke bijdrage aan de discussie 
leveren. Niezing komt met een intellec
tueel uiterst integer betoog waarmee hij 
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ingaat op eerdere kritiek, en Huisman met 
een pleidooi voor een meer verantwoor
delijke samenleving dat voor christen-de
mocraten veel herkenbare elementen be
vat en de aandacht vestigt op de kracht 
die een dergelijke samenleving oak naar 
buiten toe uitstraalt. 

De verontrusting van beide auteurs 
over de risico's verbonden aan de huidige 
militaire verdediging is in belangrijke mate 
terecht, al is ze soms door gebrek aan 
gedetailleerde kennis van zaken niet ge
heel correct geformuleerd. En de auteurs 
moet worden meegegeven dat het velen 
zal vergaan als de in het boek van Huis
man geciteerde generaal b.d. Van Op
pen, die stelde dat sociale verdediging 
geen alternatief kan zijn voor de huidige 
militaire verdediging, maar nag eens 
moest nadenken toen iemand hem vroeg 
of de huidige militaire verdediging dan wei 
een alternatief kan zijn voor sociale verde
diging. In die zin is hun klacht dat dergelij
ke utopia research te weinig (financiele) 
kansen krijgt, terecht. Bovendien zijn veel 
elementen uit voorstellen voor een sociale 
verdediging oak voor de bescherming 
van de bevolking tegen grootschalige 
rampen van belang. 

Anderzijds heeft noch Niezing noch 
Huisman schrijver dezes ervan kunnen 
overtuigen dat de door hun voorgestelde 
weg in de nabije toekomst begaanbaar is 
en voldoende snel en verantwoord uit de 
huidige gevaarlijke situatie voert. Boven
dien is het ronduit teleurstellend dat beider 
betoog zich min of meer in een politiek 
vacuum voltrekt en niet ingaat op reele 
kansen op een veiliger, vreedzame wereld 
die zich thans aandienen. 
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