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ZEVENTIG JAAR NUCLEAIRE PROBLEMEN
een mensenleven lang macht en wantrouwen, hoop, teleurstelling
en angst 1
TEKST VAN HET COLLEGE "HET PROBLEEM VAN DE KERNWAPENS"
in de collegereeks Techniek Vrede Veiligheid op 14 februari 2008

De ontdekking van de kernsplijting
Toen eind 1938, dus nu vrijwel zeventig jaar geleden, de Duitse natuurkundigen
Otto Hahn en Fritz Strassmann hun publicatie over de splijting van uranium
het licht deden zien, deden ze dat met gemengde gevoelens. Niet vanwege
voorgevoelens over wat de gevolgen ervan in de toekomst zouden kunnen zijn
-ik denk dat ze daar nog geen flauwe notie van hadden- maar vanwege eigen
ongeloof in de resultaten van de chemische analyse van de producten van de
beschieting van uraniumatomen met neutronen. Men was toen in de laatste tien
jaar gewend geraakt aan allerlei radioactieve producten bij de beschieting van
elementen met neutronen en protonen. Maar de producten ervan waren tot dan toe

Otto Halm

steeds elementen die slechts één of twee stappen in het periodiek systeem van het
oorspronkelijke element waren verwijderd. Een splijting van een uraniumatoom in
twee ongeveer gelijke brokstukken was iets dat nog ongekend en ongehoord was.
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De fysische wereld in beweging
Maar hun publicatie bleef niet onopgemerkt en reeds in het voorjaar van 1939
hielden tientallen fysici zich met het onderwerp van de kernsplijting bezig. Zo trok
het fenomeen ook de aandacht van de toen reeds beroemde Deense natuurkundige
Niels Bohr en hij kwam op theoretische gronden tot de conclusie dat de kernsplijting
zich voltrok bij de oneven isotoop uranium-235 die slechts voor minder dan 1%
in natuurlijk uranium voorkomt en niet bij de even isotoop uranium-238 die er
voor meer dan 99 % deel van uitmaakt. Maar ook de inspanningen van de van
oorsprong Hongaarse fysicus Leo Szilard dienen genoemd te worden, zij het dat ze
op een geheel ander terrein lagen. Hij besefte als één van de eersten dat als het zou
gelukken een constructie te ontwikkelen waarbij neutronen in een kettingreactie
uraniumatomen zouden splijten, dit grote maatschappelijke gevolgen zou kunnen
hebben. Immers, het was duidelijk geworden dat bij radioactieve reacties waarbij
de kern van een atoom betrokken was, energie kon vrijkomen die een miljoen maal
groter was dan die bij chemische reacties. En hij realiseerde zich ook mogelijke
militaire toepassingen. Hij deed in het voorjaar van 1939 onder zijn collega's
een oproep om hun bevindingen over uranium voorlopig niet te publiceren en zo
geheim te houden. Een poging die vrijwel onmiddellijk strandde, omdat hij er niet in
geslaagd was alle belanghebbenden erbij te betrekken.
De aanloop naar het Manhattan project
Een cruciaal moment in de vroege geschiedenis van de kernsplijting is de inspanning
van Szilard om de meest beroemde natuurkundige van die dagen, Albert Einstein,
bij zijn maatschappelijke acties te betrekken. Niet toevallig, omdat Einstein zich
al vele malen eerder bij maatschappelijke en
politieke kwesties van oorlog en vrede had
laten betrekken, zoals mij in het Einstein
jaar 2005 is gebleken, toen ik één van de zes
Teleac uitzendingen die aan hem gewijd was,
grotendeels mocht verzorgen 2 • Szilard heeft
Einstein in de zomer van 1939 bewogen een brief
(gedateerd 2 augustus 1939) te schrijven aan
president Franklin D. Roosevelt van de Verenigde
Staten, waarbij hij aandrong op onderzoek naar
kernsplijting in de Verenigde Staten, mede gelet
op het feit dat dit onderzoek ook in Berlijn plaats
vond. De pacifist Einstein roept op tot het doen
van onderzoek dat uiteindelijk, na ruim twee jaar,
leidde tot de start van het roemruchte Manhattan
A/hert Einsrein
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Project ter vervaardiging van "de atoombom" en daarna tot de vernietiging van de
Japanse steden Hiroshima en Nagasaki in augustus 1945.
Het voorval is tekenend voor de verwarring en onzekerheid van die tijd, juist
onder fysici, aan de vooravond en het begin van de Tweede Wereldoorlog. Toen
de contouren van een zeer krachtig militair explosief duidelijk werden, groeide
onder hen ook de angst voor de atoombom van Hitler, of anders gezegd, de angst
dat hij de eerste of de enige zou zijn die zo'n bom zou bezitten en gebruiken. De
kernsplijting was immers een Duitse vinding.

Het Manhattan project
Het Amerikaanse Manhattan project kwam er, met 6 december 1941 als
startdatum; dit is daags voor de Japanse overval op Pearl Harbour, waardoor
meteen het belang van de beslissing werd onderstreept. De VS kwam op dat
moment immers ook in oorlog met Hitier -Duitsland.
Kenmerkend voor het Amerikaanse project is dat twee volkomen verschillende
wegen werden bewandeld om het doel, de vervaardiging van een atoombom, te
bereiken. Voor beide typen gold dat het cruciale punt was een kettingreactie te
creëren die tot een ontploffing moest leiden. Het opvallende is dat anno 2008 het
onderscheid van methoden nog steeds van belang is bij landen die alsnog trachten
een kernwapen te vervaardigen. De eerste methode berust op de zogeheten
verrijking van natuurlijk uranium, waarbij de splijtbare isotoop U-235 gesepareerd
wordt van de niet splijtbare tot een zeer hoge concentratie van 0, 7 % naar 90%
of meer via een gasdiffusie opstelling. Tegenwoordig gebeurt dat met de ultra
- centrifugemethode waardoor Iran in opspraak is gekomen. Uiteindelijk zou
deze weg leiden tot de uraniumbom die op 6 augustus 1945 de stad Hiroshima
vernietigde, waarbij meer dan honderdduizend burgers omkwamen. Dit type
bom was op zich zeer eenvoudig van opzet, twee niet kritische helften werden op
elkaar geschoten tot een kritische massa waardoor de reactie op gang kwam en de
gevormde bom ontplofte.
Bij de tweede weg werd gebruik gemaakt van een primitief soort kernreactor,
geladen met natuurlijk uranium, waarbij in een zogeheten beheerste kernreactie
plutonium werd gevormd die daarna uit een uiterst radioactief mengsel chemisch
moest worden vrijgemaakt. Dit leidde tot de plutoniumbom, die een paar dagen
later, op 9 augustus 1945, tegen Nagasaki is gebruikt, wederom met talloze
slachtoffers. In dit geval -het voert te ver uit te leggen waarom- moest juist een
uiterst geavanceerd conventioneel explosief ontworpen worden om de bom tot
ontploffing te brengen.
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Wegen naar de bom
Het is goed om in een soort intermezzo vooruit te blikken op wat deze methoden
later, tot op de dag van vandaag, tot gevolgen hebben . In de eerste plaats dat - of
men het prettig vindt of niet, of men het erkennen wil of liever wil wegmoffelende basistechnieken voor kernwapens en de civiele kernenergie dezelfde zijn en
dat deze twee takken van bezigheid daardoor tot het zijn van een ongemakkelijke
Siamese tweeling veroordeeld zijn. Nog steeds geldt uraniumverrijking als een
technisch hoogstaand en moeilijk proces. Waarbij het van het grootste belang
is, wat men maakt, laag verrijkt uranium van ca. 4 % voor de civiele markt of
hoogverrijkt uranium van ca. 90% voor kernwapens. Goed toezicht kan dit
uitwijzen, maar het moet gezegd worden dat het na herrangschikken van de
centrifuges mogelijk is van laag naar hoog verrijkt uranium over te schakelen. De
"bottleneck" is dus de uraniumverrijking. Heeft men eenmaal het materiaal, dan
geldt het maken van een Hiroshima type bom echter -jammer genoeg zou ik eraan
willen toevoegen- bijna als een veredelde garagetechniek.
Bij de plutoniumbom ligt het juist andersom. Uiteraard is het bouwen van een eerste- reactor geen sinecure. Maar het separeren van het in de reactorbrandstof
gevormde plutonium is een relatief eenvoudig scheikundig proces, hoewel
uiterst gevaarlijk vanwege de intense radioactieve straling die het restproduct
uitzendt. Nu ligt de "bottleneck" bij het bomontwerp dat moet voorzien in strikt
bolsymmetrische lenzen van conventionele springstof die vrijwel exact op dezelfde
tijd moeten detoneren om de plutoniumkern door verhoogde druk kritisch te
maken en te laten ontploffen.
Joseph Rotblat, rots in de branding 3
Terug naar het Manhattan project. Eén van de meest curieuze gebeurtenissen is wel
dat één van de betrokken wetenschappers, de van oorsprong Poolse jood Joseph
Rotblat, die met het gehele Engelse nucleaire project dat in het begin voorliep op
het Amerikaanse, overgeplaatst was naar de VS, zich in de
herfst van 1944 terugtrok uit het project. Het is de man die
ruim tienjaar later, in 1957, betrokken was bij de oprichting
van de internationale organisatie Pugwash en daarvan tot
zijn dood in 2005 hart en ziel van vormde en in 1995, samen
met de Pugwash organisatie de Nobelprijs voor de Vrede
ontving. Rotblat was de belichaming van de drijfveer van
het overgrote deel van de wetenschappers: Hitier niet als
eerste of enige de bom. Maar toen in het najaar van 1944
Joseph Rotblaf
bij de geallieerden duidelijk werd dat het Duitse atoombom
project, dat er wel degelijk was, grotendeels mislukt was, vond Rotblat dat aan het
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Manhattan project de bestaansgrond was ontvallen en trok hij als eerste en enige
wetenschapper tijdens de Tweede Wereldoorlog zelf daarvan de consequenties.
De eerste jaren daarna waren voor hem niet gemakkelijk, ze waren gevuld met
wantrouwen en achterdocht van de kant van de Amerikaanse autoriteiten. Zijn
Brits staatsburgerschap was in feite zijn redding, hij mocht terug naar Engeland.
Er was meer waarom Rotblat het project al enige maanden lang met gemengde
gevoelens had gediend. Op een diner in het voorjaar van 1944 legde de militaire
leider van het project Leslie Groves aan de naïeve wetenschappers uit dat het
allang niet meer ging om Hitier -Duitsland met de atoombom te bestrijden, het
ging erom de Sovjet-Unie met de "bom" te laten beseffen dat de VS onbetwist de
machtigste natie ter wereld was nadat de strijd was gestreden. In dit licht is het
begrijpelijk dat toen het niet lukte voor het eind met de oorlog tegen Duitsland
op 9 mei 1945 de eerste bom klaar te krijgen, een andere vorm van demonstratie
van het Amerikaanse kunnen gezocht moest worden: de eerder genoemde Japanse
steden. Inderdaad kan men stellen dat het Russische atoomproject daags na
Hiroshima pas echt begonnen is, na een tweederangs positie in de oorlog zelf te
hebben ingenomen.

De bom en het oorlogsrecht
De besluitvorming en de entourage rond het werpen van de eerste bommen
is van belang. Het is een voluit politiek besluit geweest, generaal Eisenhower
en diverse andere hoge militairen waaronder Marshall waren tegen -zeker
zonder waarschuwing of het gebruik tegen een stad -of vonden het niet nodig;
de opperbevelhebber in het Verre Oosten McArthur is lange tijd buiten de
besluitvorming gehouden 4 . Er is veel discussie ontstaan over het punt of de
zeer snelle beëindiging van de oorlog tegen Japan na de twee bommen op
15 augustus 1945 niet honderdduizenden Amerikaanse soldatenlevens heeft
gespaard. Voor deze discussie moet ruimte zijn, het is geen gering punt. Maar,
in het algemeen wordt liever geen melding gemaakt van het feit dat er Japanse
pogingen zijn geweest om via hun ambassade in Moskou toenadering te zoeken
over de voorwaarden voor een "eervolle vrede", wat die ook geweest moge zijn.
Het volgen van die weg had mogelijk en Amerikaanse en Japanse levens kunnen
sparen.
Het is van groot belang om klip en klaar vast te stellen dat het bombarderen van
open steden volgens het oorlogsrecht verboden is en als zodanig tot misdaden
tegen het humanitaire oorlogsrecht moet worden gerekend. Dat geldt evenzeer
voor Dresden, Berlijn en Hamburg als voor Rotterdam, Londen, Coventry,
Mantsjoerije en de Spaanse stad Guernica. Maar, schendingen van het oorlogsrecht
door de ene, de Duitse en Japanse partij , ontslaan de tegenpartij niet van de
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plicht zich alsnog aan het internationaal recht te houden. En daarin zijn de
geallieerden schromelijk tekort geschoten. Niet voor niets kan men stellen dat "het
internationaal recht het best werkt waar het niet nodig is en totaal niet werkt
waar dit het meest nodig is". Juist als het spannend wordt, gaat het er om de
regels te respecteren. Ik wil in dit verband de naam van de jurist Meindert Stelling
noemen, die met zijn bijdrage in de IKV brochure uit 1999 waaraan wij beiden
hebben meegewerkt, mijn ogen voor het belang van het internationaal recht pas
goed heeft geopend 5·

Wetenschappers in rep en roer
Waar bleven de wetenschappers in die enerverende maanden tussen mei en
augustus 1945?
Het is een uiterst turbulente tijd geworden, waarin de betrokken wetenschappers
indringend geconfronteerd werden met het fenomeen dat hun vindingen, de
kernsplijting, en de daaropvolgende constructie van een kernwapen, door de
politiek op een geheel andere wijze gebruikt werd dan ze zich hadden voorgesteld.
Duitsland was het doel , Japan werd het slachtoffer en de Sovjetunie werd een
stevige waarschuwing gegeven. Er is in de maanden mei tot juli 1945 veel onrust
ontstaan, vooral bij de groep rond de Italiaanse fysicus Fermi in Chicago, die
de eerste reactor heeft gebouwd. Vanuit dit centrum zijn twee opmerkelijke
initiatieven te melden: het opstellen van een rapport onder leiding van de fysicus
James Franck waarin verwoord werd dat geheimhouding van de nucleaire kennis
nutteloos was en dat slechts internationale controle met de nodige bevoegdheden
een wapenwedloop zou kunnen voorkomen. Bovendien werd opgemerkt dat de
betrouwbaarheid van de VS emstig schade zou leiden als de atoombom zonder
voorafgaande informatie aan de Russen en zonder waarschuwing of demonstratie
tegen Japan zou worden gebruikt en dat dit een overeenkomst na de oorlog emstig
zou bemoeilijken. Half juni 1945, binnen een week na uitkomst van het rapport,
werden de bevindingen door een regeringscommissie integraal verworpen: de
bom moest worden gebruikt, zonder de Russen te informeren of de Japanners te
waarschuwen. Het tweede initiatief, eigenlijk een zoethoudertje van de militaire
leider generaal Groves, is een enquête onder 150 wetenschappers met de vraag hoe
de Japanners het beste met het bestaan van de bom konden worden geconfronteerd:
gebruiken zonder waarschuwing of demonstratie, zoals de politiek wilde ( met
15% steun), het opzetten van een vorm van demonstratie, om de Japanners te
overtuigen van hun ongelijke strijd (72%), of de bom in het geheel niet gebruiken
omdat hij nooit tegen Japan bedoeld was ( 13%), een uitslag die vrijwellijnrecht
tegen het standpunt van de politiek inging. Op 6 augustus 1945 was de strijd
gestreden.
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Het Duitse atoombomproject
Waarom was het Duitse atoombom project mislukt? Typerend voor de mislukking
zijn wel de afgeluisterde gesprekken tussen de Duitse na mei 1945 in Engeland
geïnterneerde wetenschappers na het bekend worden van de bom op Hiroshima.
Ongeloof en onbegrip streden om voorrang. Uiteindelijk bedacht men dat er een
soort hoog radioactieve nucleaire reactor afgeworpen was op Hiroshima, een
soort vuile bom zouden we tegenwoordig zeggen, want een stad wegvagende
bom lag eigenlijk buiten hun begrip. Hoe kwam dat? De essentie is dat men de
fundamentele wetenschappelijk - technologische ontwikkelingen heeft gemist,
de rest is uiteindelijk bijzaak. De Duitsers hadden voor verrijking ingezet op de
ultracentrifuge methode - nota bene de enige van de vier waarvan de Amerikanen
ook niets terecht brachten- en konden deze evenmin tot een goed einde brengen.
Ze hebben daaruit -onterecht- de conclusie getrokken dat er geen weg naar de bom
was via verrijking van uranium. Ze zijn daarnaast ook met reactoren bezig geweest
en wisten al van het belang van zwaar water daarvoor als zogeheten moderator
voor neutronen. Maar hier is het, zij het om - voor mij- onduidelijke redenen,
met het begrip voor de sleutelpositie van plutonium misgegaan. Onduidelijk,
omdat niet onbekend was dat dit element werd gevormd en dat er ook begrip
was voor de splijtbaarheid ervan. In dit licht zijn de commentaren van de Duitse
wetenschappers in Engeland te begrijpen. Dat lag een paar eerder, rond 1941 nog
geheel anders. De leider van het Duitse project, de nationalistische (geen Nazi
aanhanger) Wemer Heisenberg (bekend door de naar hem genoemde fundamentele
onzekerheidsrelaties in de natuurkunde) is toen bij de beroemde Niels Bohr in
Kopenhagen op bezoek geweest en heeft getracht hem over te halen mee te doen
aan het Duitse project. Met de bom bijna voltooid hadden de Duitsers immers de
sleutel tot de wereldheerschappij in handen
en het zou jammer zijn als Bohr daarbij
buiten de boot zou vallen. De gesprekken
moeten uiterst ijzig geweest zijn en Bohr
hield zich liever bezig met zijn bijdrage aan
het verzetswerk, onder andere het smokkelen
van joden over de Sont naar het vrije Zweden
6
. Later is hij uit Denemarken gevlucht. Na
het genoemde gesprek moet er dus aan Duitse
kant van alles misgegaan zijn- gelukkig maar: een aantal Engelse steden is het lot bespaard
dat de Japanse steden wel heeft getroffen.

...

Wern er Heisenberg en Niets Bohr
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De eerste mislukte poging tot uitbanning
De eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog zijn van belang als de periode
waarin de eerste poging om kernwapens uit te bannen zijn mislukt. Niels Bohr
had voorspeld dat de Sovjetunie er even lang als de VS over zou doen om een
eerste kernwapen te ontwikkelen. Hij kreeg gelijk, in 1949 was het zo ver. Maar
voordien is er een zeer bekende poging van Amerikaanse kant geweest om de
kernwapens te stoppen, voordat een wapenwedloop zou losbarsten. De kern van
het Acheson -Lil ienthal rapport uit 1946 was dat alle onderzoek en ontwikkeling
aan kernsplijting onder het gezag van een Internationale Autoriteit zou worden
geplaatst.
Dit plan is met een aantal uitbreidingen door de Amerikaanse woordvoerder
Bernard Baruch in juni 1946 in de VN gepresenteerd. In zijn plan kwam
er eerst een controlesysteem, waarna het kernwapenbezit door de VS zou
worden opgegeven en de bestaande kennis aan de Internationale Autoriteit
zou worden overgedragen. Volgens de safeguards deskundige Jörn Harry heeft
Baruch het plan op een ondiplomatieke en arrogante
manier gepresenteerd en heeft dat mede bijgedragen tot
de ondergang van het plan 7 • De Russen eisten eerst een
overeenkomst over verbod van gebruik en productie en
pas daarna de instelling van een controlesysteem en een
Autoriteit. Een situatie waarin met goede wil en vertrouwen
een oplossing mogelijk moet zijn, maar ook één waarbij
er bij toenemend wantrouwen voldoende argumenten zijn
om juist niet tot een overeenkomst te komen. Mijns inziens
speelt het beruchte verschil tussen de "have's" (toen alleen
de VS) en de "have nots"( ook de SU) een beslissende rol. Het echte dilemma
voor de SU was of het zich moest schikken in een blijvende voorsprong van
de VS op wapengebied of dat het dit zonder meer wilde voorkomen. En het
laatste gebeurde. Onlangs bevestigde de Rus Serguei Batsanov, directeur van
het Pugwash bureau in Genève, deze zienswijze 8 • Het gelijk van Leslie Groves
was helaas een feit. Het bijna onmogelijke bleek niet mogelijk. De Sovjetunie
bleek een gelegenheidsbondgenoot om Nazi-Duitsland te verslaan. Wanneer
we de verschillen tussen de Westerse wereld en de Stalin dictatuur enerzijds en
de overeenkomsten tussen de dictaturen van Nazi -Duitsland en de Sovjetunie
anderzijds onder ogen zien, een vrijwel onontkoombare ontwikkeling.

De waterstofbom
Nog één episode uit de oertijd van de nucleaire geschiedenis mag niet onvermeld
blijven: de ontwikkeling van de "super", ofwel de waterstof- of fusiebom. Een
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paar maanden na het bekend worden van de eerste Russische kernexplosie in
het najaar van 1949 - die voor de Amerikanen als een volkomen verrassing
kwam, Niels Bohr had toch gelijk - werd in een zeven minuten durende
bespreking met enige adviseurs door president Harry Truman de knoop daartoe
doorgehakt. In de maanden daarvoor was een felle strijd ontstaan tussen voor- en
tegenstanders van het vervaardigen van de waterstofbom. Opnieuw was een deel
van de natuurkundigen uitgesproken tegenstander, waaronder nu zelfs Robert
Oppenheimer, de wetenschappelijk leider van het Manhattan project. Oppenheimer
heeft zijn verzet tot zijn dood in 1967 moeten bekopen met een aantal zeer
onaangename jaren waarin hij er zelfs van werd beschuldigd een communistische
handlanger te zijn. In de VS zijn de kleuren tussen wit en zwart kennelijk niet erg
courant.
De nieuwe bom zou honderd tot zelfs duizend maal krachtiger zijn dan de
Hiroshima bom en zou slechts kunnen leiden tot vernietiging van gehele
wereldsteden en geen enkel expliciet militair doel dienen. Dit was voor velen
ethisch onaanvaardbaar. Voor anderen lag de lat van onaanvaardbaarheid in 1945
al aanzienlijk hoger. Maar suprematie over de Russen was toen, in 1949, allang
het bindend element van de voorstanders. En binnen drie jaar, in november 1952
vond de eerste Amerikaanse proefexplosie plaats, drie jaar later gevolgd door
die de Russen. De wapenwedloop tussen Oost en West was nu in volle hevigheid
losgebarsten.
Het idee van de super is afkomstig van de "havik" Edward Teller en stamt van het
begin van de jaren veertig. Het bomontwerp is tot het einde van de jaren zeventig
een geheim gebleven. Kernpunt was dat een hoeveelheid van de waterstofisotopen
deuterium en tritium lang genoeg bij elkaar moest blijven om in één keer tot
ontploffing te komen zonder dat ongebruikt materiaal weggeslingerd werd om
daardoor de grote explosiekracht te bereiken. Dit werd bereikt met een niet bolsymmetrisch ontwerp waarbij een splijtingsbom diende als ontsteker van de
fusiebrandstof
Protest van wetenschappers
De ontwikkeling van de waterstotbom en in het bijzonder het
ongeluk met de tweede Amerikaanse test bij de Bikini eilanden
op 1 maart 1954 die de radioactieve besmetting van een aantal
Japanse vissers tot gevolg had, heeft opnieuw tot protest van
de wetenschappers geleid. Ik beperk me tot een aantal ervan.
Vrijwel tegelijkertijd zagen ruim een jaar later, in juli 1955 een
tweetal belangrijke verklaringen het licht. De eerste is bekend Eertrand Russet
geworden als het Russell -Einstein Manifestoen heeft op een persconferentie
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op 9 juli 1955 het licht gezien. Het bijzondere van dit manifest, ontworpen door
de filosoof Bertrand Russell, is dat het door Einstein is ondertekend een paar
dagen voor zijn dood in april van dat jaar. Dit heeft het Manifest een enorme
publiciteitswaarde gegeven. Vanaf de persconferentie heeft Joseph Rotblat, de
man die als eerste het Manhattan project verliet, en medeondertekenaar van het
Manifest was, een centrale, stuwende rol gespeeld 9 • Twee jaar later, in 1957,
kwam een groepje wetenschappers in het Canadese dorpje Pugwash samen voor
een bijeenkomst die als oprichtingsvergadering van de Internationale Pugwash
Conferences on World Affairs wordt beschouwd en waarvan Rotblat de eerste
secretaris-generaal werd. Ook Nederland kent een Pugwash afdeling, opgericht
door wijlen Hans Tolhoek en gedurende lange
jaren voortgezet door Philip Smith, beiden uit
Groningen.
De verklaring van Mainau verscheen luttele dagen
later op 15 juli 1955. De man van het eerste uur in
1938, Otto Hahn, was één van de initiatiefnemers
en de verklaring kende verschillende Duitse
ondertekenaars, ook Heisenberg, de leider van
het Duitse project. In totaal is de verklaring
ondertekend door 51 Nobelprijswinnaars. In beide
verklaringen stonden de waarschuwingen tegen een
kernoorlog en de gevaren van radioactieve neerslag
centraal.
Van belang is ook de Verklaring van de Achttien van Göttingen van april 1957
omdat toen Duitse wetenschappers met succes stelling namen tegen de plannen
van de minister van Defensie Franz Joseph Strauss om tot een Duitse kernbom te
komen. Hierbij waren opnieuw Hahn en ook Carl Friedrich von Weizsäcker, de
broer van de latere Duitse president betrokken. Het moet gezegd worden dat een
Duits atoomproject in 1957 een uitermate slechte ontvangst zou hebben gehad,
ook in de Westerse wereld. Zonder Amerikaanse toestemming zou het ondenkbaar
geweest zijn.
Het is goed om een moment aandacht te schenken aan het feit dat bezwaren en
protest niet het absolute monopolie waren van westerse wetenschappers. Andrej
Sacharov, in zijn jonge jaren voluit betrokken bij het Russische wapen project,
begon zich rond 1957 de enorme gevaren van de radioactieve fall-out te
realiseren en wierp zich in toenemende mate op als een tegenstander van verdere
ontwikkelingen. Maar ook in het Sovjet systeem was geen plaats voor een
dissident en het bezorgde hem daarna een moeizaam leven, vergelijkbaar met dat
van Oppenheimer.
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De Cubacrisis
We verplaatsen ons naar 1962. Alleen al dit jaartal moet voldoende zijn om te
begrijpen waar het over zal gaan: de Cubacrisis. Er kan zonder voorbehoud
gesteld worden dat het een keerpunt is geworden in de Amerikaans -Russische
betrekkingen. Men besefte daarna beide dat men tot elkaar veroordeeld was tot
een soort "Wederzijdse Voorzichtigheid", in een poging met behoud van het bezit
van kernwapens deze vooral niet te gebruiken: de introductie van "deterence" of
afschrikking, met het acronym MAD (mutual assured destruction) voor als men
het fout deed.
Eerst de feiten bij aanvang. Op dat moment had de VS nog een ferme numerieke
voorsprong in het aantal kernwapens. Belangrijker is echter dat rond 1960
een omschakeling op gang kwam van het gebruik van bommenwerpers om
kernwapens te vervoeren en eventueel af te werpen naar dat van raketten. De
Russen hadden daartoe in 1957 het startsein gegeven met de lancering van de
Spoetnik voor de ruimteverkenning. Zeker in de eerste jaren was de dracht of
reikwijdte van de raketten van cruciaal belang. Met raketten met een bereik van
bijv. 1.500 kilometer konden de Russen de VS niet belagen. Andersom gold
dat ook voor de Amerikanen, maar deze hadden in 1957 met een aantal NAVO
bondgenoten, waaronder West -Duitsland en Turkije, plaatsing van een aantal
systemen afgesproken waarmee het territorium van de Sovjetunie wel bereikt
kon worden. Deze systemen waren in 1962 al geïnstalleerd. Waarschijnlijk heeft
Nikita Chroesjtsjov deze asymmetrie willen doorbreken door aan Pide! Castro
toestemming te vragen een veertigtal raketten op Cuba te plaatsen. Deze ging daar
vanwege angst voor een Amerikaanse invasie graag op in.
Het griezelige van de affaire is dat deze vol is van onwetendheid en mispercepties.
De Russische ambassadeur in Washington Anatoly Dobrynin wist zelfs in de eerste
dagen van de crisis niet beter dan dat de affaire om verdedigingswapens voor Cuba
ging, iets wat hij zijn chef niet in dank heeft afgenomen. Verder bleek dat Moskou
volledig verrast was door de felle Amerikaanse reactie en daardoor zelfs dreigde in
paniek te geraken 10 •
Nu de gebeurtenissen. De wereld werd op maandag 22 oktober 1962 opgeschrikt
door een radio en TV boodschap van president John Kennedy met de mededeling
dat de VS geconfronteerd werden met plaatsing van Sovjet raketten op Cuba
en dat dit een onduldbare bedreiging was van de Amerikaanse veiligheid, een
halve oorlogsverklaring dus. Ik volg de crisis langs drie lijnen. De eerste is
die van mijn persoonlijke herinnering. Vanaf die maandag leefde de wereld,
zeker het noordelijk halfrond, in een opperste crisisgevoel, in de sfeer van een
allesvernietigende kernoorlog die ook het eigen leven heel direct bedreigde.
Centraal in de berichtgeving van de media stond een vloot van Russische schepen
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op weg naar Cuba, met op het dek duidelijk zichtbaar delen van raketsystemen.
De Amerikaanse regering sommeerde de Russen deze schepen rechtsomkeert
te maken, anders zou entering en eventueel beschieting volgen. De Russen
protesteerden aanvankelijk, inmiddels wel via hun ambassadeur, omdat deze daad
het recht op doorvaart op de vrije zee zou aantasten. Maar na een aantal dagen
gaven de Russen alsnog toe, de schepen keerden om en de crisis voor de mensheid
leek bezworen. Ik weet in ieder geval zeker dat ik mijn afstuderen in Delft op
dinsdag 30 oktober, dus acht dagen later, met een buitengewoon opgelucht gevoel
heb kunnen vieren.
De tweede lijn komt uit de memoires van ambassadeur Dobrynin. Hij werd na een
paar dagen crisis met de broer van de president, Robert Kennedy, de belangrijkste
verbindingslijn tussen de hoofdrolspelers. Bij hem ligt de nadruk op het feit dat
de Amerikanen al tientallen raketten op Cuba ontdekt hadden en die weg wilden
hebben. In feite waren er dus twee problemen: bestaande systemen, mogelijk nog
in opbouw, maar mogelijk ook gebruiksklaar, en nieuwe in aantocht op schepen.
Volgens Dobrynin hadden de systemen een reikwijdte tot de Canadese grens
en bestreken dus het oosten en midden van de VS. Kenmerkend voor de crisis
zoals beschreven door de ambassadeur is dat van beide kanten de wil er was om
er zonder oorlog uit te komen, maar ook zonder gezichtverlies. De Russen zijn
uiteindelijk het meest door de bocht gegaan: ze stemden toe in de ontmanteling van
de 42 raketsystemen (waarvan twee met zware fusiebommen) tegen de garantie
van een niet -aanvalsverklaring van de Amerikahen tegen Cuba. De Amerikanen
waren voorts bereid om hun systemen in Turkije terug te trekken, echter zonder
enige publieke ruchtbaarheid en pas na enige maanden om enige koppeling met de
Cuba crisis te vermijden. Deze afspraken zijn ook in het tijdsbestek van ongeveer
een week gemaakt.
Een derde lijn is afkomstig van een belangrijke betrokkene, Robert McNamara,
op dat moment Amerikaans minister van Defensie. In de twee of drie toespraken
11
die ik later van hem heb gehoord, namen de gebeurtenissen rond de Cuba crisis
steeds een belangrijke plaats in. Je zou kunnen zeggen dat hij getekend was door
de crisis en de spanningen ervan. Hij benadrukte altijd dat pas weken later de crisis
definitief bedwongen was; waarschijnlijk legde hij het definitieve keerpunt bij de
voltooiing van de ontmanteling van de reeds in Cuba opgestelde raketten. Deze
lange termijn is bij Dobrynin niet terug te vinden.
De conclusie die uit de Cuba crisis te trekken is, is dat de Amerikaanse behoefte
om voor te liggen op de Russen door wel in Europa raketten te plaatsen en die
niet op Cuba te dulden, de wereld bijna de kop heeft gekost. Het communistisch
systeem moge een verwerpelijk systeem zijn, de leider ervan was niet bereid ter
wille van eigen prestige zijn land en de wereld tot de ondergang te veroordelen.
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Het afschrikkingsdenken
Niettemin heeft de Cubacrisis het denken over kernwapens diepgaand beïnvloed.
De politici hadden het gevoel de vrede voor de poorten van de hel te hebben
weggesleept. Maar het betekende niet dat ze massaal tot ontwapening wilden
overgaan. Maar er moest wel een nieuwe "rationaal" gevonden worden om met
kernwapens te kunnen omgaan. Het denken werd voortaan niet meer beheerst
door een te winnen kernoorlog, maar door het concept van de afschrikking
of"deterence". Kernwapens dienden voortaan om de vrede te bewaren uit
goed begrepen eigen belang. Het is een feit dat dit denken dertig jaar lang na
1962, tot het einde van de Koude Oorlog, heeft standgehouden en ook nu niet
echt verdwenen is. Maar, hoe zeker kon men erop vertrouwen? Reeds in de
verklaring van Mainau wordt gewaarschuwd tegen een blind vertrouwen op altijd
durende afschrikking, en terecht. Het belangrijkste argument is wel dat beide
grootmachten zich niet gehouden hebben aan de status quo van de afschrikking
maar doorgegaan zijn met een technische wapenwedloop die er juist op gericht
was een voorsprong te veroveren op de ander of de ontstane achterstand weer in
te lopen. Raketten kregen een reikwijdte van wel 10.000 kilometer, er moesten
meer, tot wel tien kernwapens door één raket vervoerd kunnen worden, er moesten
onderzeeërs, onvindbaar en dus onkwetsbaar in de oceaan, worden uitgerust met
raketten dienend als een "second strike capability", ook wel te betitelen als "de
wraak vanuit het graf'. Kortom, destabiliserende ontwikkelingen in plaats van
een rotsvast vertrouwen in evenwicht. De onlangs overleden topadviseur van de
Amerikaanse regering Panofsky vertolkte in zijn laatste bijdrage aan "het Bulletin"
als zijn mening dat een strikt vertrouwen op afschrikking neer zou moeten komen
op een "no first use" verklaring 12 • De werkelijkheid is echter geheel anders.
De werkelijkheid is dat militaire deskundigen zich afvragen of de lijn van "launch
on warning", oftewel "schieten bij onraad" moet worden gevolgd of die van
" launch under attack", pas terugschieten als de vijand al begonnen is. De voorkeur
gaat dan onweerstaanbaar uit naar de eerste lijn, als de tegenstander al begonnen
is, ben je immers te laat. Maar de eerste lijn laat een ruimte aan interpretatie over,
een inherente instabiliteit dus. Er is immers een premie op snelheid, dus haast,
dus ondoordachtheid. Het geeft aan dat men in feite geen enkel vertrouwen heeft
in de afschrikkingsleef en het is daardoor een onbetrouwbare doctrine geworden.
Ik vond het zeer opmerkelijk om aan het eind van de jaren negentig uit de mond
van de viersterren generaal Lee Butler, tot 1994 commandant van alle nucleaire
systemen van de VS, te horen, dat hij na op de militaire academie jarenlang de
nucleaire afschrikkingsleer te hebben gedoceerd, er nu niet meer in kon geloven
13
. Kennelijk is het een gedachten bouwwerk dat, als er één steen wordt uitgehaald,
al in elkaar stort.
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Proliferatie en het NPV
In het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw drong het besef door dat de
ontwikkeling en aanmaak van kernwapens geen blijvend monopolie van de twee
supermachten was 14 . Na de VS (in 1945) en de Sovjetunie (in 1949), voegde
zich ook Engeland in 1952 bij de nucleaire club, gevolgd door Frankrijk in 1960
en China in 1964. Er ontstond een sfeer van wie is de volgende en hoe keren
we de ongewenste ontwikkeling van steeds meer kernwapenstaten, eventueel
van enige tientallen aan het eind van de twintigste eeuw. De VS, Engeland en
de Sovjetunie werden op dit punt door een gezamenlijk belang gedreven: hun
positie als kernwapenstaat werd ondermijnd indien de gevreesde ontwikkeling zou
doorzetten. Er ontstonden plannen voor een nucleair Non - Proliferatie Verdrag
(NPV) op initiatiefvan de drie en dit werd werkelijkheid in 1968 en van kracht
na voldoende ratificatie in 1970. Het bijzondere van het Verdrag is dat het twee
categorieën staten kent: de kernwapenstaten (van drie van hen ging het initiatief
uit) en de niet-kernwapenstaten. Tot de eerste categorie werden gerekend de staten
die voor I januari 1967 een kernproef hadden verricht, Frankrijk en China vielen
daar ook onder.
Het bijzondere van de inhoud en de praktijk van het Verdrag is dat die er
in feite heel verschillend uitziet. Voor de drie initiatiefnemers was een niet
verspreidingsverdrag het doel en dus genoeg. Hun eigen bijdrage daartoe is
verwoord in artikel I van het Verdrag, waarin staat dat de kernwapenstaten kennis
noch wapens zullen overdragen aan andere staten en ze niet zullen helpen bij het
vervaardigen. Voor het vervolg, het afzien van kernwapens door andere staten, hadden
ze uiteraard de medewerking van die staten nodig. Die is er gekomen, maar niet
zonder concessies. De verplichtingen van niet-kernwapenstaten werden vastgelegd
in artikel II waarin staat dat men afziet van een militair projecten, en in artikel III ,
waarin vastgelegd is dat men met het IAEA in Wenen, de nucleaire waakhond, een
overeenkomst ter controle van goed gedrag dient aan te gaan. De beloning werd
geformuleerd in artikel IV, waarbij alle leden elkaar bijstand zouden verlenen (dus
ook de kernwapenstaten die de meeste kennis hadden aan niet - kernwapenstaten)
in de ontwikkeling van kernenergie. Zonder dat artikel zou het Verdrag niet tot
stand zijn gekomen, maar het ging bij de kernwapenstaten niet van harte. In feite
is het artikel veelal gesaboteerd zoals momenteel bij Iran dat niet alleen geen
medewerking, maar zelfs zeer forse tegenwerking, inclusief sancties, te verwerken
krijgt. Er is altijd de angst dat een civiel project de aanloop naar of camouflage
voor een militair project vormt, en dat maakt het artikel in feite onuitvoerbaar,
maar verzwakt tevens de trouw van de leden aan het Verdrag.
De grootste concessie die kernwapenstaten moesten doen, is verwoord in
- het beruchte- artikel VI, de belofte van kernwapenstaten te goeder trouw te
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onderhandelen over beëindiging van de wapenwedloop en vermindering van de
aantallen wapens en zelfs over een Verdrag tot totale ontwapening. Zeer belangrijk
is dat een datum ontbreekt, het artikel heeft een open einde. In de praktijk is het te
vaak opgevat als een onbeperkte legitimatie voor kemwapenstaten, zonder meer
een uiting van kwade trouw ten aanzien van het artikel.
Wanneer we de geschiedenis na 1970 bekijken, dan is het zonneklaar dat de
kernwapenstaten zich zeer weinig expliciete inspanningen hebben getroost ten
behoeve van de uitvoering van het artikel, hoewel ze zelf anders zullen beweren.
Tijdens de Koude Oorlog zelf werd de agenda bepaald door het handhaven van
de status quo op strategisch gebied met de zogeheten SALT Verdragen van de
jaren zeventig, maar die hielden geen wapenvermindering in. Zelfs de status quo
werd in de jaren tachtig opnieuw verbroken door de introductie van de Euro
- strategische raketten SS-20 (van de Russen) en Tomahawk kruisraketten en
Pershing TI raketten (van de Amerikanen).
Uiteraard heeft zich na 1985 een forse numerieke ontwapening voltrokken, van
70.000 (!)kernwapens in het topjaar 1986 tot ca. 27.000 na twintig jaar, maar die
was er ongetwijfeld zonder NPV ook gekomen , omdat het al te dwaas zou zijn
geweest om de aantallen van de jaren tachtig na het einde van de Koude Oorlog
te handhaven. Ik durf de stelling te poneren dat er om de wille van het NPV nog
nooit één kernwapen is ontmanteld. Het beloofde en verplichte Verdrag tot
totale ontwapening is er nooit gekomen en is momenteel volstrekt niet in zicht en
onbespreekbaar, om te beginnen bij de VS .
Een belangrijk artikel is voorts nog het recht van elke staat om na een
opzegtermijn van drie maanden het Verdrag te verlaten wanneer zijn nationale
belangen in gevaar komen, uiteraard te beoordelen door die staat zelf. Het is één
van de inherent zwakke punten van het Verdrag.
Vanuit het oogpunt van Non - Proliferatie ( de eerste drie artikelen) is het Verdrag
niettemin een succes geworden. In de loop van de tientallen jaren daarna is vrijwel
elke staat lid van het Verdrag geworden, met drie zeer belangrijke uitzonderingen:
Israël, India en Pakistan, inmiddels alle drie kernwapenstaten die niet in het kader
van het NPV passen. Maar ik kom nog terug op een aantal hachelijke situaties,
Noord-Korea en Iran.
De vraag rijst wat niet - kemwapenstaten ertoe bracht, lid te worden van het
Verdrag; je levert veel in en het is onzeker wat je terugkrijgt. Voor een belangrijk
deel is dat vanwege het feit dat non -proliferatie ook in het belang van niet
-kemwapenstaten is. Het geeft zekere garanties - als iedereen lid is- dat de
buurman niet nucleair gaat. Maar er was natuurlijk ook beperking van vrijheid.
Het was vrijwel ondenkbaar dat de NAVO staten en die van het Warschaupact de
VS en de Sovjetunie niet zouden volgen. En uiteraard zal de nodige pressie zijn
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uitgeoefend met beloften en strafmaatregelen om te tekenen. Zeker bij civiele
nucleaire leveringen (Noord -Korea is een berucht, tegenstribbelend voorbeeld)
was dat aan de orde. Een apart punt vormt nog de mogelijkheid om volgens artikel
VII regionale verdragen afte sluiten waarbij kernwapens worden uitgebannen. Het
heef tot gevolg gehad dat het gehele Zuidelijk Halfrond momenteel kernwapenvrij
is. Vooral ten aanzien van Argentinië en Brazilië, maar ook van Zuid - Afrika was
dat een belangrijk punt.
In een tweetal artikelen in de Vredesterts 15 heb ik uitgebreid de problemen met
en de bezwaren tegen het NPV uitgemeten in een achttal voorstellen. Ik tip
hier slechts aan het ontbreken van een Internationale Autoriteit voor nucleaire
zaken met vergaande bevoegdheid en het ontbreken van juridisch bindende
negatieve veiligheidsgaranties, de belofte dat niet - kernwapenstaten nimmer door
kernwapenstaten met nucleaire wapens zullen worden aangevallen. Ik vind dit
laatste het meest grove schandaal; in feite is de niet-juridisch bindende belofte
uit 1995 (25 jaar na de start van het Verdrag!) in de jaren daarna reeds om zeep
geholpen omdat in de nucleaire doctrines van de VS, maar ook van Rusland,
een veel meer uitgebreid gebruik van kernwapens is opgenomen, in feite tegen
elke vorm van militair gevaar. Maar ook het negeren van artikel VI is een niet te
verteren inbreuk, zeker nadat het Internationale Hof van Justitie in 1996 bepaald
heeft dat de kernwapenstaten gehouden zijn aan onderhandelingen die tot
ontwapening moeten leiden. Er is helaas ook groot pessimisme over de kansen op
amendering van het Verdrag, ondanks het feit dat dit volgens artikel VIII mogelijk
is. Daardoor is het vrijwel uitgesloten dat de beoogde noodzakelijke verbeteringen
tot stand komen.
Ik kom tot de conclusie dat het NPV tot nu toe te eenzijdig in het voordeel
van de kernwapenstaten heeft gewerkt en dat het daardoor veel ongenoegen
heeft veroorzaakt bij de ongebonden landen. Wil het ooit nog iets worden
met dit Verdrag, dan denk ik dat er een initiatief van vele landen nodig is om
een ultimatum te stellen: Indien niet uiterlijk in 2015 90 %van de huidige
voorraden van de VS en Rusland zijn ontmanteld, verlaten wij het NPV.

Kruisraketten in Europa
We richten onze blik op Europa in de periode tussen 1977 en 1987, voor de huidige
generatie studenten geschiedenis, voor de ouderen onder ons de bewogen periode
van het protest van de Europese bevolking tegen de stationering van Amerikaanse
kruisraketten in West -Europa. Het hoogtepunt van het publieke protest was in
1981 en 1983 met onder andere grote demonstraties in Amsterdam en den Haag
met honderdduizenden betogers en in West - Duitsland zelfs met meer dan een
miljoen. In Nederland werd het protest geleid door het "Komitee Kruisraketten
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Nee" met Mient Jan Faber van
het IKV in een centrale positie.
Daarvoor had het IKV al ingezet
op de campagne "Help de
kernwapens de wereld uit, om te
beginnen uit Nederland". Daarin
hadden ook de rapportages van
de Nederlandse Hervormde
Kerk met Laurens Hogebrink
in een centrale positie, een
belangrijke rol gespeeld 16 •
Mient Jan Faber
We pakken een paar cruciale punten uit het proces op. In feite werd de nucleaire
dreiging door de Europese bevolking herontdekt door de dreigende plaatsing van
de neutronenbom met een slechte naam wat betreft uitwerking op mensen. Die
plaatsing ging niet door als gevolg van het publieke protest. Vrijwel onmiddellijk
daarna speelde de zaak van Russische plaatsing van SS-20 raketten, begonnen in
1976/77, en van Amerikaanse plaatsing in NAVO verband van 464 kruisraketten
en 72 Pershing raketten .
De plaatsing van de SS-20 raketten was in de ogen van de Sovjetunie een
relatief onschuldige modemisering ter vervanging van bestaande, twintig jaar
oude SS-4 en SS-5 systemen. Maar let wel: die waren geplaatst in een tijd dat
de SU nog nauwelijks systemen had om de VS rechtstreeks te bedreigen en
dienden als een indirecte bedreiging van de VS, namelijk die van de Europese
bondgenoten. De automatische
vervanging deed geen recht aan het
wapenbeheersingsklimaat van de jaren
zeventig en was overbodig voor een
evenwichtige afschrikking.
In december 1979 nam de NAVO het
zogeheten dubbelbesluit: plaatsing van
de nieuwe raketten en onderhandeling
met de SU over aantallen. De
plaatsing had in eerste instantie een
politieke grond: de vrees van de
Bondsrepubliek dat de nucleaire
Demomstratie Amsterdam
koppeling tussen de vs en Europa
niet op orde zou zijn, maar werd verkocht als een noodzakelijke stap als evenwicht
tegen de SS-20 raketten. In de discussie die ontstond werden Euro -wapens een
apart onderdeel, alsof de reeds veel te grote aantallen strategische wapens aan
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beide zijden niet bestonden. Het publiek had er geen zicht op, de politici vermeden
angstvallig de koppeling, want dan zou plaatsing slechts meer van hetzelfde zijn.
De conclusie is: noch voor de plaatsing van de SS 20 raketten, noch voor die van
de Amerikaanse systemen was enige noodzaak.
In de onderhandelingen tussen 1981 en 1983 stond aan Westerse zijde de nul -optie
van president Reagan centraal. Deze past dus naadloos bij de opvatting dat beide
systemen volstrekt overbodig
waren, die eer komt Reagan
toe. Maar, in het kader van
de overbodigheid past niet
het volhouden tot het einde
dat plaatsing van een aantal
SS-20 raketten (zie foto
hiernaast) ook de plaatsing
van kruisraketten nodig
maakte. Dat was slechts een
slecht gekozen prestigekwestie. Het invliegen van de eerste Amerikaanse raketten
eind 1983 maakte een einde aan het onderhandelingsproces, de Russen braken het
af en een nieuwe bewapeningsgolf leek begonnen.
Nederland heeft lange tijd een aparte positie ingenomen, door reeds in 1979 bij
het NAVO besluit een voorbehoud te maken en de definitieve besluitvorming tot
plaatsing pas eind 1985 door te voeren. Dit als gevolg van de zeer intense publieke
discussie in ons land.
Door de komst van Gorbatsjov als partijsecretaris in de Sovjetunie in 1985
is de ontknoping van de Europese
rakettenkwestie uiteindelijk
buitengewoon verrassend en positief
afgelopen. In december 1987 werd het
INF (Intermediate Nuclear Forces)
Verdrag gesloten, het eerste nucleaire
verdrag waarbij daadwerkelijk
Tomahawk kruisraket
kernraketten werden afgeschaft en
de lopende planning werd gestopt. In
feite werd het akkoord nog een stuk royaler dan de nul -optie van Reagan, aan
Sovjetkant werden 1.846 systemen ontmanteld, aan Amerikaanse zijde 846.

Het einde van de Koude Oorlog
Het INF Verdrag bleek een opmaat voor gouden tijden voor kernontwapening.
De grondslag hiervoor is gelegd tijdens de topconferentie tussen Reagan en
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Gorbatsjov in Reykjavik in oktober 1986. Toch is het bijzondere dat deze
topontmoeting eindigde in een grote teleurstelling voor de beide staatslieden.
Gorbatsjov stelde totale kernontwapening voor binnen een periode van tien jaar en
Reagan ging akkoord met dat idee. Het einde van een nachtmerrie scheen binnen
handbereik. Maar Reagan was niet bereid zijn Star Wars programma, het anti raketten schild, op te geven, aldus het getuigenis van de Russische ambassadeur
Dobrynin 10 • In feite was het een volledige inconsequentie, immers zonder
kernwapens was ook geen schild tegen de Russen nodig. Beiden hadden het gevoel
een historische kans gemist te hebben en waren er bitter over, deels over zichzelf,
deels over de ander. Maar men kan stellen dat de bereidheid voor stapsgewijze,
relatiefvergaande ontwapening wel degelijk daar geboren is. Uiteraard hing het
proces later samen met de ontbinding van het Warschaupact en het uiteenvallen
van de Sovjetunie eind 1991 . Dit maakte van de vernieuwer Gorbatsjov, meer
geliefd in het Westen dan in eigen land, een ambteloos burger en bracht Boris
leltsin als president van Rusland aan de macht. Het tijdperk tussen eind 1987 en
begin 1993 kan met recht de vijf gouden jaren van de kernontwapening genoemd
worden en laat een aantal overeenkomsten van reductie van systemen en raketten
zien die gedurende de Koude Oorlog onmogelijk was geweest:
I. Het al besproken INF Verdrag van december 1987 betreffende Europese
raketten.
2. Het START 1 Verdrag van juli 1991 dat zeer kort samengevat de intentie
had om wederzijds het aantal strategische kernkoppen op 6.000 te stellen
(voordien, met de SALT verdragen kon dat oplopen tot 10.000 of meer).
3. De eenzijdige besluiten van president George Bush sr. in september 1991
(het officiële einde van de Koude Oorlog), waardoor vrijwel alle tactische
kernkoppen (op een beperkt aantal op vliegtuigen na) zouden gaan
verdwijnen en het antwoord van Gorbatsjov een week later -vrijwel zijn
laatste daad-, die met vergelijkbare toezeggingen kwam. Helaas zijn deze
toezeggingen nooit in een Verdrag vastgelegd waardoor de uitvoering ervan
niet geheel helder is.
4. Het Start 2 Verdrag van januari 1993, dat het aantal strategische
kernkoppen op maximaal3.500 stelde. Helaas is dit Verdrag zeer laat
(begin 2000) door Rusland geratificeerd en onder president Bush jr. in de
prullenmand terecht gekomen; overigens het lot van een reeks verdragen,
waardoor Bush met recht de titel van kampioen vernietiger van het
internationaal recht toekomt.
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De stilte daarna en de gemiste kans
De eerste jaren na 1993 werden gekenmerkt door groot enthousiasme over de
mogelijkheid van verdere kernontwapening. Uiteraard leverden de verdragen
en afspraken werk voor jarenlange daadwerkelijke ontmanteling. Zo hebben
de Russen gedurende een reeks van jaren tweeduizend kernkoppen per jaar
ontmanteld, de top van hun capaciteit, en de Amerikanen ca. duizend. Daarmee
bleef het aantal Russische kernkoppen ca. tweemaal zo groot als het Amerikaanse,
dit ten gevolge van hun zeer groot aantal tactische kernkoppen. Het gezamenlijke
aantal was en is ca. duizend lager dan het totaal; de rest is in handen van China,
Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Israël en later India en Pakistan.
Toch begon met het vorderen van de jaren de twijfel toe te slaan. Ik herinner me
binnen Pugwash een discussie met één van de Indiase delegatieleden waarbij
hij twijfel uitte over een goed einde, totale ontwapening, binnen het raamwerk
van kleine, voortgaande stappen van ontwapening 17 • Hij bracht die twijfel ook
op mij over. Later, in 1998 of 1999, legde ik de vraag over de stagnatie van het
ontwapeningsproces voor aan twee belangrijke Amerikaanse gasten in Nederland,
de vier sterren generaal b.d. Lee Butler en de Amerikaanse chef- onderhandelaar
op de NPV Review Conferentie van 1995, Thomas Grahamjr. Ze hadden beiden
het gevoel dat de verstarring rond 1994, 1995 plaats had gevonden 13 • Op zich
moet nog één belangrijke gebeurtenis van die periode worden toegevoegd: de
totstandkoming van een totaal Testverbod (CTBT) in 1996, waarin de Nederlandse
diplomaat Jaap Ramaker als voorzitter van de conferentie een belangrijke rol
heeft gespeeld. President Clioton heeft zich voor dit onderdeel zeer beijverd.
Het Verdrag kon pas van kracht worden nadat het door 44 landen met nucleaire
installaties was geratificeerd. India weigerde van begin af aan (kennelijk met de
later, in 1998 uitgevoerde kemproeven al in het hoofd), het sleepte aartsvijand
Pakistan mee in zijn weigering en in het najaar van 1999 wisten de Republikeinen
met een soort van goed geregisseerde coup het Verdrag in de VS afgestemd te
krijgen. Sindsdien zweeft het Verdrag onbestemd tussen hemel en aarde, in hoop
op betere tijden. Maar de opbouw van verificatiemethoden gaat gewoon door; er is
dus nog een beetje winst.
Tom Sauer van de Universiteit van Antwerpen heeft de jaren negentig uitvoerig
onderzocht en heeft de hoofdrolspelers van toen ook van namen voorzien 18 • Het
blijkt dat de regering Clioton in de personen van de minister van Defensie Les
Aspin en diens plaatsvervanger Ashton Carter wel degelijk van plan waren om
een nieuwe, vergaande, revolutionaire Nuclear Poster Review (NPR) op te stellen.
Maar de geschiedenis besliste anders. Na het drama met de dode Amerikaanse
soldaten, waarvan de lijken in de hoofdstad van Somalië, Mogadishu, in triomf
door de straten werden gesleept, moest Les Aspin aftreden. Carter stond er
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alleen voor en kreeg geen steun van de opvolger, de havik William Perry. En, het
belangrijkste, Bi11 Clinton heeft geen hand uitgestoken om het proces te redden (op
het kernstopverdrag na). Het proces bezweek onder de massale tegenwerking van
de bureaucratie van het Pentagon, de chefs van staven, waarbij de latere minister
Colin Powell een zeer negatieve rol speelde, en de wapenlaboratoria. De mensen
binnen deze lobby's konden en wilden zich eenvoudig geen wereld voorstellen,
waarin het kernwapen zijn cruciale rol zou hebben verloren. Het betekent ook
dat de politiek toen zijn primaat heeft verkwanseld aan de bureaucratie en dat
Clinton op een essentieel punt verzaakt heeft. In feite is de beste gelegenheid in
de geschiedenis om van het kernwapen af te komen, toen, in de jaren na het
einde van de Koude Oorlog, verkwanseld; de beletselen waren veel geringer
dan in 1946/47, aan de vooravond van de Koude Oorlog. Het stempelt de VS tot
een door en door militaristisch land dat in staat is zijn wil op een verkeerde manier
aan een groot deel van de wereld op te leggen. Het nucleaire document PDD60 verwoordde dat kernwapens de hoeksteen van de nationale veiligheid bleven
vormen, dat er een groot onderhoudsplan zou komen voor de volgende halve
eeuw en dat er ca. 10.000 kernwapens gehandhaafd zouden worden. De droom
die bij Gorbatsjov en Reagan in Reykjavik ontstaan was en door president George
Bush sr. deels in werkelijkheid was omgezet, is vervlogen onder Clinton en zou
onder George W. Bush bijkans in een nachtmerrie eindigen. De geschiedenis heeft
mij geleerd ten aanzien van nieuwe presidenten een afwachtende houding aan te
nemen, de werkelijkheid is vaak anders.

De periode van president George W. Bush
Het bleek inderdaad nog slechter te kunnen. Tijdens de Review Conferentie
van het NPV in 2000 werd nog een veelbelovend document aangenomen met
tal van mooie plannen en vooruitzichten, inclusief het zicht op totale nucleaire
ontwapening. De kranten waren optimistisch, ik had zelf het gevoel dat
journalisten het contact met de weerbarstige werkelijkheid waren kwijtgeraakt.
Uiteindelijk is van belang dat toezeggingen op een dergelijke conferentie niet
juridisch bindend zijn; vertaald betekent dat: ze kunnen desgewenst bijgezet
worden bij het grofvuil.
Na het aantreden van president George Bush jr. bleek dat deze regering geen
enkel respect had voor het internationaal recht en niet gehinderd door bestaande
verdragen en die in de pijplijn zaten het eigen neoconservatieve beleid wilden
uitvoeren. Buiten het kernwapendomein zijn de meest bekende de actieve
bestrijding van het Internationale Strafhof in Den Haag dat er gelukkig toch
kwam en de weigering het Kyoto Verdrag tot vermindering van koolzuuremissie
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te ondertekenen. Vooral de boycot van het Strafhof kan als een schanddaad
aangemerkt worden die een betrouwbaar land niet past. Het tijdperk Bush zal
echter in de eerste plaats de geschiedenis ingaan als dat van de rampzalige oorlog
in Irak, die begon zonder toestemming van de Veiligheidsraad en later door Kofi
Annan terecht een onwettige oorlog is genoemd.
Het opzeggen van het ABM Verdrag dat verdediging tegen nucleaire raketten
verbiedt, zette de betrekkingen met Rusland onder druk. Daardoor kon het Start 2
Verdrag niet in werking treden; maar dat kwam Bush goed uit, dat was weer een
verplichting minder. Het Testverbod kwam bij Bush in het geheel niet meer aan de
orde.
Er is, op langdurig aandringen van de Russen, toch één nieuw verdrag afgesloten,
het Verdrag van Moskou van mei 2002. Het bevat de intentie om terug te gaan naar
ca. 2.000 strategische kernwapens ieder en dit aantal moet bereikt zijn in 2012;
maar er zijn geen tussentijdse controles op de voortgang en uiteraard is het Verdrag
opzegbaar. Een soort verklaring van goede voornemens is wellicht een goede
typering van het Verdrag. De uitdrukkelijke eis van de VS om minimaal 2.000
kernwapens te kunnen handhaven, duikt telkens op. Het staat in schril contrast
met een rapport van de Amerikaanse Academie van Wetenschappen uit de jaren
negentig waarin beargumenteerd wordt dat niet meer dan 20 kernwapens nodig
zijn om doorslaggevende schade aan Rusland toe te toebrengen en dus voldoende
is voor een minimale afschrikking ! 19 Het behoeft geen betoog dat achter de twee
zienswijzen een totaal verschillende visie op het gebruik van een kernwapen schuil
gaat.
Na de periode Bush zal de nieuwe president zijn handen vol hebben met puin
ruimen. De erfenis van Irak, maar ook van Afghanistan, het herstel van het
vertrouwen in de VS als betrouwbare staat ten aanzien van het internationaal
recht en een forse wending in de militaristische koers in het algemeen, denk ook
aan Iran, zijn slechts een aantal trefwoorden. En hopelijk krijgt echte nucleaire
ontwapening een nieuwe kans.

De verspreiding van kernwapens
Het wordt tijd dat we een blik werpen op de ontwikkelingen elders. Het NPV
startte met vijf erkende kernwapenstaten. Inmiddels zijn er onbetwistbaar drie
bijgekomen, omdat ze minstens één kernexplosie hebben uitgevoerd: India in mei
1998, als gevolg daarvan enige weken later ook Pakistan en in 2006 ook NoordKorea. De omslag in India werd doorgedrukt door de nationalistische Hindoe
regering die pas een week aan de macht was. Veelal wordt de dreiging van China
als motief opgegeven - maar deze bestond in 1998 nauwelijks meer. De enige echte
reden is dat India zich met een kernwapen bij de grootmachten van deze wereld
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wilde scharen - met de hoop op een permanente zetel in de Veiligheidsraad in de
toekomst. De relatie met Pakistan had officieel geen gewicht. Het antwoord van
Pakistan was echter geheel ingegeven door de dreiging die van India uitging. De
twee landen zijn in 1999 dichtbij een kernoorlog geweest. Een punt van grote
zorg is of een politiek instabiel land als Pakistan met veel Tal ibaan strijders op
zijn grondgebied zijn kernwapens blijvend uit de handen van terroristen weet te
houden.
Hoewel Israël niet met zekerheid een kemproef heeft uitgevoerd, rekent iedereen
het tot de kemwapenstaten, zeker na de bekendmakingen van de Israëliër Vanunu
in 1986 20 .
Gelukkig gaat verspreiding niet alleen over steeds weer nieuwe landen die erbij
komen. Zuid-Afrika heeft bij het beëindigen van het Apartheidsregime in het begin
van de jaren negentig zijn zes bestaande kernwapens onder internationale controle
vernietigd. Libië heeft een paar jaar geleden openheid van zaken gegeven over
geheime ontwikkelingen en is daarmee gestopt, ook onder toezicht.

Noord -Korea
Maar zelfs over Noord-Korea is het nieuws goed 2 1• In feite bestond er sinds 1994
een redelijk werkbare overeenkomst, waarbij het militaire project bevroren was
in ruil voor olie en de bouw van kerncentrales voor elektriciteit. Deze toestand
werd in 2002 teniet gedaan door de beruchte toespraak van president Bush, waarin
Noord-Korea en ook Iran ingedeeld werden bij de "axis of evil". Het regime trok
zijn consequenties, zette de IAEA inspecteurs het land uit, startte zijn reactor
weer op, trok zich terug uit het NPV en activeerde zijn kemwapenprogramma.
In oktober 2006 voerde het land zijn halfmislukte kemproef uit. Het was het sein
voor de VS om weer actief in onderhandeling te gaan in het zeslanden overleg
en hierin bleek dat de kemproef slechts een drukmiddel was van Noord -Korea
om het werkelijke doel te bereiken: vreedzame betrekkingen met de VS opdat het
regime zich zou kunnen handhaven en de VS betere betrekkingen met Zuid-Korea
ook niet in de weg zouden staan. Reeds op 13 februari 2007 werd een verstrekkend
akkoord bereikt waarbij als eerste de belangrijke reactor in Yongbyon binnen
zestig dagen zou worden gesloten en de andere nucleair centra voor het einde van
2007, dit alles onder toezicht van de IAEA inspecteurs. De tegenprestatie bestaat
uit het leveren van in totaal één miljoen stookolie, het afvoeren van Noord - Korea
van de lijst van terroristische staten, het beëindigen van het handelsembargo en
het herstel van de diplomatieke banden. De kroon op het werk moet gevormd
worden door een vredesverdrag. De reactor en ook enige andere centra zijn
inmiddels stil gelegd, de inspecteurs zijn terug. De Amerikaanse onderhandelaar
Christopher Hili verklaarde op 3 november 2007 dat Noord -Korea eind 2007
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geen nucleaire bedreiging meer zal vormen. Inmiddels is er toch weer een kink
in de kabel gekomen: Noord - Korea is er niet in geslaagd om per 31 december
2007 al zijn installaties stil te leggen en heeft ook nog geen lijst van alle nucleaire
voorraden en activiteiten uit het verleden ingeleverd. Hopelijk wordt hier soepel
mee omgegaan. Want wel beschouwd is de nieuwe overeenkomst veel verdergaand
dan het akkoord uit 1994. Voor de liberalisatie van het regime zijn we aangewezen
op de uitbreiding van de contacten tussen Noord en Zuid Korea. Zuid -Korea is
vastbesloten een open, verzoenende houding aan te nemen tegenover het Noorden.
Op 4 oktober 2007 is er al een zogeheten verzoeningspact getekend.

Iran
Een tweede heet hangijzer is Iran 22 • Het land wordt de laatste jaren steeds steviger
in de tang genomen onder aanvoering van de VS, maar ook de EU steunt deze
koers meer en meer. De Veiligheidsraad heeft vorigjaar al tot tweemaal toe
sancties tegen het land afgekondigd. De kwestie draait om het ultra -centrifuge
verrijkingsproces van het land. De Veiligheidsraad heeft Iran bevolen daarmee
te stoppen. Het proces is echter desondanks in 2006 opgestart, heeft momenteel
een omvang van drieduizend centrifuges en is volgens Iran alleen bedoeld voor
vreedzame doeleinden, voor energiecentrales. Het IAEA heeft nog altijd toegang
tot het land en kan dus ook controleren of er inderdaad slechts laag verrijkt
uranium van 3-5 procent wordt geproduceerd. Het IAEA zegt in zijn rapporten
dat het nog geen enkel bewijs heeft aangetroffen van militaire activiteiten,
lees de aanmaak van hoog verrijkt uranium. Voorgaande betekent niet dat de
samenwerking altijd zonder problemen is geweest. Iran heeft in het begin zijn
activiteiten niet gemeld en is ook niet altijd voldoende toeschietelijk met de
toegang tot gebouwen en de informatie over het verleden. Maar die is inmiddels
wel sterk verbeterd. Een saillant detail waarover je de media te weinig hoort, is
dat Iran als lid van het NPV zelfs recht heeft op bijstand, terwijl het in feite heftig
wordt tegengewerkt. Hieruit blijkt dat artikel IV van het NPV niet nageleefd wordt
als het niet uitkomt.
Centraal staat de politieke betrouwbaarheid van Iran - of het gebrek hieraan.
Iran kan bij de VS geen goed doen, een situatie die reeds dateert van 1979, de
tijd van Khomeini, toen de laatste Amerikanen met helikopters van het dak van
de Amerikaanse ambassade in Teheran zijn geplukt. In de oorlog tussen Iran en
Irak in de jaren tachtig stond de VS met dubieuze leveringen (componenten voor
gifgas) aan de kant van Saddam Hoessein, één van de vele verkeerde keuzes van
het land in de laatste halve eeuw.
Er is nauwelijks een onderwerp te bedenken waarover commentatoren het zo
hartgrondig oneens zijn. Bush stelt het bezit van een kernbom door Iran zelfs
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gelijk met het begin van de Derde Wereldoorlog. Gideon Rachman daarentegen
waarschuwt dat de haviken voor militair optreden tegen Iran dezelfde zijn als die
in 2003 tegen Irak. "Luister niet naar hen" is zijn waarschuwing en ik sluit me
daarbij aan.
Recent is de onthulling gekomen dat de Amerikaanse veiligheidsdiensten
aannemen dat Iran al in 2003 gestopt is met zijn wapenprogramma, een flinke
steun voor de bewering van het land zelf. Maar de VS blijft onverminderd zijn
kritiek op Iran spuien en wil de sancties vooralsnog niet intrekken en zelfs
uitbreiden. Ik ben van mening dat de eerste prioriteit is dat de inspecteurs van het
IAEA toegang tot Iran houden en dat een Amerikaanse politiek die zou leiden
tot uitzetting van de inspecteurs pas echt desastreus is. Dan weet de rest van de
wereld niet meer hoe het verder gaat in Iran. We moeten hopen dat we 2008 zonder
kleerscheuren doorkomen, dan zijn we één gevaarlijke man in het centrum van
macht kwijt.

Nederland
Nederland kan, helaas, niet onbesproken blijven. Het is vanafhet begin keurig lid
van het NPV als niet -kernwapenstaat, zo op het oog is er niets op aan te merken.
Toch hanteer ik sinds jaren voor ons land de term semi-kernwapenstaat, samen
met België, Duitsland, Italië en Turkije, alle NAVO landen. Deze landen vormen
een unieke categorie omdat ze als officiële niet - kernwapenstaten Amerikaanse
kernwapens op hun grondgebied hebben toegelaten, in het kader van NAVO
afspraken. Al jarenlang is die ene kernwapen taak, bommen die met een F-16
vliegtuig vervoerd kunnen worden, met geheimzinnigheid omgeven. Toen ik
er jaren geleden, in mijn onschuld, op het ministerie naar vroeg, bleek dat mijn
contactpersoon alleen de vrijheid had om te zeggen dat er nog Amerikaanse
kernwapens in Europa waren, maar wel veel minder dan tijdens de Koude Oorlog.
De aanwezigheid van tien of twintig kernwapens in Volkei bleek een publiek
geheim te zijn, dat niet publiekelijk mocht worden toegegeven .
Recent zijn van ambassadeur Arend Meerburg, voormalig medewerker van het
ministerie van BuZa 23 en van Jan van de Griendt, kapitein ter zee b.d. 24 een
aantal uitstekende publicaties verschenen over deze kwestie. In de VS is de
geheimhouding opengebroken en we weten nu zeker dat het om 480 kernwapens
in Europa, waarvan 20 in Nederland, Volkel, gaat. Is die aanwezigheid in strijd
met het NPV? Op zijn minst met de geest van het Verdrag, zowel met artikel I (het
verschaffen van deze wapens) wat betreft de VS, als met artikel 11 (het accepteren
ervan) wat betreft Nederland, en met artikel VI (verplichting tot ontwapening) wat
betreft beide.
Maar er is een juridisch aanvechtbare, laakbare weg gezocht om de aanwezigheid
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in Europa te legitimeren. De wapens staan in vredestijd onder Amerikaans
toezicht, maar Nederlandse (Europese) piloten moeten oefenen met dummy's. Het
aanvechtbare is dat de VS eenzijdig (niet bekrachtigd door andere leden van het
NPV) heeft verklaard dat het NPV wat dit land betreft ophoudt te bestaan op het
moment van oorlog. Dan vindt alsnog overdracht aan de NAVO en de Nederlandse
luchtmacht plaats en is Nederland alsnog kernwapenstaat geworden. Nederland
heeft met deze constructie ingestemd. Het wrange is dat met "oorlog" indertijd
zeker bedoeld is een groot Oost - West conflict en dat deze gammele constructie
bijna twintig jaar na het einde van de Koude Oorlog nog steeds gebruikt wordt om
de plaatsing te legitimeren. Nederland ziet Den Haag graag als justitiële hoofdstad
van de wereld. Het moet zich dan niet inlaten met deze dubieuze juridische
praktij ken.
Van de Griendt noemt nog een tweede dubieus aspect, namelijk de uitzonderingen
die door de VS en Nederland gemaakt zijn bij de toepassing van het humanitair
oorlogsrecht. Beide hebben over een aanvullend protocol betreffende de
bescherming van slachtoffers van conflicten verklaard dat dit protocol het gebruik
van kernwapens wat hen betreft niet verbiedt. Een humaan protocol dat het meest
inhumane wapen uitsluit, interessant. Deze beperkende visie is overigens niet
geaccepteerd door het Internationale Gerechtshof in 1996. Nederland, tel uit je
winst.
De politiek weigert nog steeds zich druk te
maken over deze kwestie 25 . Het ministerie heeft
nog een extra argument: wanneer we de wapens
laten verwijderen, kunnen we geen lid meer
blijven van de NAVO Nucleaire Planning Groep.
Hebben we daar ooit de afschaffing van één
kernwapen bewerkstelligd? Ik kom maar tot één
eenduidige conclusie: deze wapens moeten zo
snel mogelijk Nederland en Europa uit.

De toekomst
Ik ben helaas weinig optimistisch over de
toekomst. Er zijn tal van organisaties in deze
wereld op een goede, kritische manier met de
kernwapenproblematiek bezig. Maar het probleem is weg bij het grote publiek. En
zo lang dat het geval is kunnen politici, regeringen en parlementen het probleem
negeren . We stevenen dan af op een blijvende aanwezigheid van ca. 20.000
kernwapens in de toekomst, een belachelijk groot aantal, zelfs ten tijde van de
Koude Oorlog, maar nu des te meer. Plannen voor ontwapening zijn talloze malen
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opgesteld en even zoveel keren verworpen of domweg genegeerd. In slechte tijden
zijn er maar twee argumenten over: het morele argument door er op te blijven
hameren dat kernwapens inhumaan zijn en blijven. En het tweede -daaraan gelijk' we hebben het juridisch fundament voor ontwapening al veertig jaar geleden
gelegd met artikel VI van het NPV.
Heeft het zin om een nieuwe agenda te poneren? Misschien niet, maar soms kan je
het niet laten. Alsnog een voorstel in vijf stappen, alle met grote urgentie:
I. Alle kernwapens moeten af van het zogeheten "hair trigger alert", de
mogelijkheid om ze binnen minuten te kunnen afschieten.
2. Het algeheel testverbod moet alsnog van kracht worden.
3. Er moet alsnog een cut-offVerdrag komen dat de aanmaak van nieuwe
militaire splijtstof verbiedt.
4. De voorraden kernwapens van de VS en Rusland dienen in 2015 tot 10 %
van de huidige omvang te zijn teruggebracht en die van de andere staten tot
25%-50%.
5. Er dient alsnog een "no first use" verklaring van alle kernwapenstaten te
komen .
Daarna is er nog genoeg te doen met hoe het verder moet en definitief van deze
wapens af te komen.
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