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De “terugkeer” vaN crisis

Inzichten voor ontwikkeling capaciteiten 
crisismanagement

 ■ Tim Sweijs, Frank Bekkers 
The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS)

 

De frequentie en intensiteit van interstatelijke crises – gedefinieerd 
als gemilitariseerde disputen met een verhoogde kans op oorlog – 
zijn de laatste jaren flink toegenomen. Er zijn voortdurende 
spanningen tussen Rusland en het Westen, met de crisis rond de 
Krim (maart 2014) als hoogtepunt. Maar ook de confrontaties 
tussen Turkije en Rusland (december 2015), Iran en Saudi-Arabië 
(januari 2016) en het regelmatige wapengekletter in de Zuid-Chinese 
Zee en op het Koreaans schiereiland illustreren deze trend. 
Interstatelijke crises zijn terug van weggeweest, in een hedendaagse 
verschijningsvorm die vaak wordt aangeduid als “hybride”. Westerse 
beleidsmakers waren niet goed voorbereid op deze ontwikkeling. 
Maar inmiddels staat het fenomeen hoog op de agenda: defensie-
budgetten worden verhoogd (of ten minste niet langer verlaagd), 
nieuwe strategieën ontwikkeld en nationale en internationale 
taakgroepen in het leven geroepen. De hijgerigheid rondom het 
thema hybrid warfare is inmiddels wat afgenomen. Dit biedt ruimte 
aan een meer gebalanceerde bezinning op het fenomeen. Dan blijkt 
dat we voor een belangrijk deel kunnen putten uit bestaande kennis 
over crisis- en escalatiemanagement. In de studie Back to the Brink: 
Escalation and Crisis1 zijn op basis van een analyse van de wetenschap-
pelijke literatuur zeven inzichten geïdentificeerd aan de hand 
waarvan Nederlands beleid verder vorm kan worden gegeven.

1 Tim Sweijs, Artur Usanov, and Rik Rutten, “Back to the Brink: Escalation and 
Interstate Crisis” (The Hague: The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS), 
2016), http://www.hcss.nl/reports/back-to-the-brink/198/. 

crisis 
De term crisis wordt vaak geassocieerd met geweld en terrorisme, al 
bestaat er in werkelijkheid geen één-op-één relatie daartussen. Een 
crisis markeert een cruciaal kruispunt in interstatelijke betrekkingen. 
In de literatuur wordt crisis als volgt beschreven.

“An intermediate zone between peace and war”,2 involving “a 
situation of unanticipated threat to important values and restricted 
decision time”,3 which is based on a “sequence of interactions […] 
short of actual war […] involving the perception of a dangerously 
high probability of war.”4

Er is vrij veel informatie over crises beschikbaar. Zo weten wij 
bijvoorbeeld dat:
• in bijna de helft van 440 interstatelijke crises tussen de Eerste 

Wereldoorlog en 2002 geen geweld plaatsvond;
• de gemiddelde lengte van een crisis 161 dagen was en dat een 

tiende van de crises langer dan een jaar duurde;
• hoe langer een crisis duurt, des te waarschijnlijker het is dat er 

zich escalatie naar oorlog voordoet;
• vier-vijfde van de crises die escaleren naar oorlog, plaatsvindt in 

de context van lang voortslepende conflicten tussen landen;
• drie-vijfde van het totaal aan interstatelijke crises tussen 1918 en 

2007 plaatsvindt binnen zulke voortslepende conflicten;
• hoe meer actoren er bij een crisis betrokken zijn, des te vaker er 

sprake is van gewapende schermutselingen.
De wetenschappelijke waarde van dit type kennis staat buiten kijf. 
De waarde voor het Nederlands veiligheidsbeleid is echter een stuk 
minder direct. Dergelijke statistieken werpen immers weinig licht 
op de dynamiek van crisisescalatie en op de verschillende strategieën 
en capaciteiten van crisisactoren. Daarvoor is een ander perspectief 
nodig.

crisis en escalatie 
Een sleutelconcept in de dynamiek van crises is escalatie. Escalatie is 
een interactief proces waarin twee of meer partijen een spiraal van 
actie-reactie doorlopen teneinde eigen voordeel te verkrijgen (vaak 
ten koste van de opponent) en geen van de partijen volledige 

2 Glenn Herald Snyder and Paul Diesing, Conflict Among Nations: Bargaining Decision 
Making and System Structure in International Crises (Princeton Univ Pr, 1978), p. 10.

3 Ole R Holsti, Crisis, Escalation, War (McGill-Queen’s University Press, 1972), p. 9.
4 Snyder and Diesing, Conflict Among Nations, 6. Zie ook: Richard Ned Lebow, 

Between Peace and War: The Nature of International Crisis (The Johns Hopkins 
University Press, 1984), pp. 10–12.
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controle heeft over het proces. Wanneer een tegenstander escaleert, 
is niets doen geen optie. Escalatie manifesteert zich in allerlei 
verschijningsvormen, bijvoorbeeld in de politiek – denk aan de 
explosieve groei van de kosten van Amerikaanse presidentiële 
campagnes – of in de sport – bijvoorbeeld het gebruik van doping in 
wielrennen. Escalatie is ook een belangrijke karakteristiek van 
bewapeningswedlopen en de ontwikkeling van strategische 
concepten: van de evolutie van nucleaire strategieën in de Koude 
Oorlog tot aan de dynamiek van anti-access/area denial (A2AD) 
capaciteiten en tegenmaatregelen in het heden. 

Interstatelijke crises zijn een specifieke vorm van competitie tussen 
actoren die enerzijds proberen hun belangen te bevorderen ten 
nadele van de opponent, maar anderzijds trachten een escalatie naar 
“echte” oorlog te voorkomen. Crises escaleren wanneer bepaalde 
drempels overschreden worden. In sommige gevallen zijn zulke 
escalatiedrempels expliciet; denk bijvoorbeeld aan artikel 5 van het 
NAVO bondgenootschap. In andere gevallen zijn ze implicieter en 
minder duidelijk, bijvoorbeeld in het geval van de Russische 
annexatie van de Krim. Tijdens de Koude Oorlog werd crisisescalatie 
voorgesteld als een ladder waarlangs tegenstanders omhoog en 
omlaag konden bewegen. Heden ten dage zien we dat escalatie niet 
alleen verticaal maar ook veelvuldig horizontaal plaatsvindt. Actoren 
escaleren niet zozeer en zeker niet alleen militair, maar ook in het 
economische, politieke, sociale en informatiedomein, in verschil-
lende geografische theaters en over de tijd heen. Stuxnet was 
bijvoorbeeld het antwoord op de Iraanse nucleaire ambities waarop 
Iran weer reageerde met cyberaanvallen op Wall Street. In deze 
complexe interactie ontbreekt een welomschreven en internationaal 
geaccepteerde jurisprudentie over de legitimiteit van niet geweldda-
dige vormen van crisisescalatie. Het maakt de spanning tussen de 
twee doelen van crisismanagement – effectieve bescherming van de 
nationale belangen en waarden tegenover het vermijden van een uit 
de hand lopende escalatiespiraal naar oorlog – nog pregnanter. Dit 
is in het kort de uitdaging waarmee Westerse strategen en beleids-
makers (opnieuw) worstelen. 

crisismanagement: zeVen inzichten Voor 
beleidsmaKers
“The essence of crisis is its unpredictability”, schreef Nobelprijswinnaar 
Thomas Schelling. Omdat crises niet statisch maar dynamisch zijn, 
bestaat er geen vast recept voor crisismanagement. Maar een goed 
begrip van crises is wel degelijk van belang. Een analyse van de 
literatuur over crisismanagement levert een aantal belangrijke 
aanknopingspunten op voor de verdere ontwikkeling van het 
Nederlandse crisismanagementbeleid en de daarbij passende 
capaciteitenportfolio. Wij benoemen hier zeven inzichten.

1. inVesteer in alertering en monitoring
Een goede informatiepositie is essentieel voor effectief crisis-
management. Dit geldt zowel voor crisisuitbraak (alertering, early 
warning) als voor crisisescalatie (monitoring). In het militaire domein 
is er sinds de jaren negentig nadrukkelijk geïnvesteerd in Intelligence, 
Surveillance and Reconnaissance (ISR) capaciteiten die de ogen en oren 
van de militairen te velde vormen. Gelijksoortige capaciteiten op het 
gebied van crisisalertering en -monitoring ontbreken. 

2. ontWiKKel Kennis oVer crisisinterVentie
De kennis over de effectiviteit van crisisinterventie is beperkt. Wij 
weten simpelweg niet welk type interventie, op welk moment, met 
welke strategie, in confrontatie met welke tegenstanders, het beste 
werkt. Versterking van de kennisbasis is nodig. En dan niet alleen bij 
kennisinstituten; het is juist van belang dat er binnen de overheid 
een groep van strategen bestaat die crisis literate zijn. Analoog aan war 
gaming, een vast onderdeel in de voorbereiding op toekomstige 
conflicten onder militairen, dient deze groep van strategen regelma-
tig deel te nemen aan crisis games waarin verschillende crisissituaties 
worden geoefend.

3.  hybride crises Vereisen een hybride escalatie - 
dominantie

Escalatiedominantie in hedendaagse crises veronderstelt het 
vermogen om zowel verticaal als horizontaal te kunnen (de-)
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escaleren. Multidimensionele escalatie vereist een brede(re) 
gereedschapskist aan crisismanagementcapaciteiten. Allereerst is 
een beter begrip van de opponent, zijn motivaties en zijn percepties 
nodig. Daarnaast is het noodzakelijk om dynamisch capaciteiten in 
en over verschillende domeinen te kunnen inzetten. Tot slot 
moeten deze capaciteiten in een georkestreerd geheel samenge-
bracht en toegepast worden. Dit moet tussen of wellicht over de 
verschillende departementen heen gebeuren. De oprichting van een 
nationale veiligheidsraad die over de formulering en uitvoer van de 
geïntegreerde inzet van crisismiddelen en -maatregelen gaat, dient 
overwogen te worden.

4.  onderKen je eigen drempels en die Van de 
tegenstander 

Een helder begrip van wat vitale belangen en waarden zijn, maar 
ook wat niet, is een belangrijke voorwaarde in het formuleren en 
herkennen van escalatiedrempels. De articulatie van prioriteiten in 
een nationale veiligheidsstrategie kan deze drempels communice-
ren, naar de eigen achterban en naar de tegenstander (zie volgende 
punt). Voor dit laatste geldt overigens dat het in sommige gevallen 
de voorkeur heeft om “strategische ambiguïteit” te laten bestaan. 
Begrip van de drempels van de tegenstander, gebaseerd op gedegen 
militaire, politieke, economische en sociale kennis, is essentieel om 
hem niet onnodig te provoceren en inzicht te krijgen in hoe én waar 
hij wel en niet kan manoeuvreren. 

5.  crisismanagement Vereist diplomatie en 
communicatie 

Effectief crisismanagement wordt bevorderd door het delen van een 
gezamenlijke crisistaal met de opponent, opgebouwd in het 
diplomatieke verkeer, zowel in track one als track two diplomatie. Deze 
crisistaal drukt uit wat de betekenis is van acties door verschillende 
domeinen heen. Crisismanagement en de preventie van escalatie 
naar oorlog is afhankelijk van duidelijke rules of engagement, goede 
operationele controle vanuit het centrum en korte lijnen van 
communicatie (de zogenaamde hot lines) tussen militaire en politieke 
leiders aan beide zijden. Veel van dit soort zaken zijn het product van 
jarenlange contacten op het hoogste niveau en op de niveaus 
daaronder. Het vereist ook een StratCom-capaciteit die spreekt tot de 
eigen bevolking en die van de opponent. Zo’n StratCom-capaciteit 
kan een belangrijke rol spelen in de de-escalatie van crisis. 

6. neem crisisstabiliteit serieus
Een crisis escaleert niet in een vacuüm. Crisisstabiliteit is het 
product van structurele voorwaarden die escalatoire spiralen 
indammen. Serieuze aandacht dient gegeven te worden aan first 
strike instabilities – zowel in nucleaire, conventionele als hybride zin 
– en maatregelen moeten genomen worden om deze op te heffen. 
Dit vereist ook een continue dialoog met de opponent over 
verschillen in perceptie van de balans tussen offensieve en 
defensieve mogelijkheden. Het betekent zeker dat de zorgen van de 
opponent op zijn minst serieus genomen moeten worden. Voor de 
“nieuwe” domeinen – cyber, info, de ruimte – moeten nieuwe 
regels vastgesteld worden, niet alleen door learning by doing, maar 
juist in het stadium voordat een crisis uitbreekt. 

7.  Wees bereid (en in staat) om de daad bij het 
Woord te Voegen 

Blufpoker spelen tijdens een crisis is erg gevaarlijk. Woorden zonder 
daden worden over het algemeen als betekenisloos ervaren, terwijl 
daden zonder woorden een onvoorziene escalatiespiraal kunnen 
ontketenen. Multidimensionaal escalatiemanagement vereist de 
coördinatie van acties en uitspraken tussen de verschillende actoren, 
zowel binnen de overheid als tussen verschillende overheden.

hoe nu Verder: Van inzichten naar capaciteiten
HCSS werkt momenteel aan een vervolgstudie over nieuwe of 
vernieuwde capaciteiten waarmee de Nederlandse defensieorgani-
satie een zinvolle, ons land passende, bijdrage kan leveren aan 
internationaal crisismanagement. Daarbij maken wij een onder-
scheid tussen verschillende mogelijke crisissituaties – met duidelijk 
andere karakteristieken – aan de Europese “oost”- en de “zuid”-
flank. We hanteren een brede definitie van capaciteiten, waaronder 
zeker niet alleen militaire slagkracht moet worden verstaan. Wij 
denken onder meer aan capaciteiten op het gebied van anticipatie, 
preventie en de verhoging van de crisisweerbaarheid van samenle-
vingen, als ook aan versterking van het vermogen om effectief 
civiel-militair samen te werken (onder andere in de NAVO-EU-as). 
Daarmee raken we aan een belangrijke discussie over de rol van 
Defensie vis-á-vis andere actoren in het nationale en internationale 
veiligheidsdomein. Defensie is één van de vele actoren die kunnen 
bijdragen aan het handhaven van vrede, stabiliteit en orde in de 
wereld. Maar in dat palet aan spelers is het wel één van de best 
georganiseerde partijen. Dit opent de mogelijkheid – schept 
misschien wel de verplichting – om in meer of mindere mate als 
structuurgever en aanjager van samenwerking in het “defensie en 
veiligheid-ecosysteem” op te treden. Deze roldiscussie is belangrijk 
in het verder nadenken over welke capaciteiten nodig zijn in de 
aaneenschakeling van crises die het huidige tijdsgewricht kenmerkt. 

De volledige studie Back to the Brink: Escalation and Interstate Crisis kan 
gelezen worden op: http://www.hcss.nl/reports/back-to-the-brink 
/198/ 

Voor een clipje met de belangrijkste bevindingen van de studie, zie: 
https://www.youtube.com/watch?v=X9Y9HFPXSoQ&feature=youtu.be

http://www.hcss.nl/reports/back-to-the-brink/198/
http://www.hcss.nl/reports/back-to-the-brink/198/
https://www.youtube.com/watch?v=X9Y9HFPXSoQ&feature=youtu.be



