
nid
"ik-

idee'66 / jaargang 5 / nummer 2 / juni 1984 / blz. 45 

AREND J. MEERBURG* 

Ondermi.jning van de afschrikking: 
de wapenwedloop in de ruimte 

I. Inleiding 

Alle mooie plaatjes van mannetjes op de maan en 
op zoutvlaktes landende space shuttles doen ons 
wel eens vergeten wat er verder allemaal in de 
ruimte aan de hand is. De ruimte heeft de mens
heid tot nu toe grote voordelen gebracht: Denk 
maar aan de gemakkelijke wereldwijde commu
nicatie die we nu hebben. Denk maar aan de uit
gebreidere weersvoorspellingen, de bestudering 
van het aardoppervlak voor bijv. het helpen vin
den van grondstoffen, voor de bestrijding van 
sprinkhanenplagen, voor het opsporen van ver
vuiling en het begeleiden van de voedselproduk
tie. Denk verder aan Tv-satellieten die het in In
dia mogelijk maken de gehele bevolking educa
tieve programma's te geven. Denk aan de bestu
dering van de planeten en sterren die onze in
zichten in het ontstaan van het heelal enorm heb
ben vernieuwd. Het zijn fantastische toepassin
gen van de ruimtetechnologie. Vanaf het begin 
van de ruimtevaart in 1957 vinden er ook mili
taire activiteiten in de ruimte plaats. Deze heb
ben over het algemeen een gunstige invloed ge
had op de strategische stabiliteit en dus op het 

• Ir. A. J. Meerburg is hoofd van de afdeling Ontwapening 
en Internationale Vredesvraagstukken van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Dit artikel geeft slechts zijn persoonlijke 
opvattingen weer. 

voorkomen van een kernoorlog: satellieten die 
wapenbeheersingsakkoorden controleren, en het 
ook op andere wijze mogelijk maken na te gaan 
wat 'de andere kant' doet, zijn van onschatbare 
waarde; waarschuwings- en communicatiesatel
lieten zijn van groot belang voor crisisbeheersing. 
Kortom, de ruimte-ontwikkelingen tot nu toe 
zijn, over het algemeen, van uitermate groot nut 
geweest voor de mensheid en kunnen dit in ver
sterkte mate in de toekomst zijn. 

Kunnen! Maar helaas niet noodzakelijkerwijs 
zullen. Er zijn een aantal militaire ontwikkelingen 
aan de gang met betrekking tot de ruimte die 
uitermate gevaarlijk zijn. In plaats van te trach
ten de ruimte zoveel mogelijk te vrijwaren van 
een wapenwedloop zijn de grootmachten begon
nen aan de ontwikkeling en opbouw van echte 
wapensystemen in, dan wel gericht op, de ruimte. 
Deze ontwikkeling leidt op zijn best tot een gi
gantische verspilling van geld en technologische 
inspanning die veel beter voor nuttiger doelein
den gebruikt kan worden. Veel erger is echter dat 
deze ontwikkelingen kunnen leiden tot een ernsti
ge destabilisering van de strategische verhoudin
gen tussen de Verenigde Staten en de Sowjet 
Unie. Met andere woorden: een kernoorlog - en 
daarmee het einde - komt dichterbij. 

Dit klinkt uiterst dramatisch. Maar dat is het 
ook. We zijn in West-Europa zo geobsedeerd 
door de nucleaire problematiek, en vooral de 
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plaatsing van kruisvluchtwapens, dat we de grote 
lijnen waar het in de wereld echt om gaat nauwe
lijks meer zien. Ondertussen komt een technolo
gische trein op gang die wellicht al niet meer te 

stuiten is, zeker niet als we in West-Europa ge
laten afwachten wat er nu weer over ons, en zon
der ons, heenkomt. 

Allereerst zal zeer kort worden ingegaan op de 
bestaande wapenbeheersingsverdragen m. b. t. de 
ruimte. Daarna volgt een beschrijving van de 
consequenties van twee, van elkaar te onderschei
den, ontwikkelingen: het bouwen van een 'af
weerschild' tegen ballistische raketten en anti-sa
tellietoorlogvoering. Tenslotte volgen enkele con
clusies. 

2. Bestaande verdragen 

Er zijn een aantal internationale verdragen die 
militaire activiteiten met betrekking tot de ruim
te aan banden leggen. Het Gedeeltelijke Kern
stopakkoord 1 van 1963 verbiedt proefnemingen 
met kernwapens in o.m. de atmosfeer en in de 
ruimte. Het Ruimteverdrag2 van 1967 verbiedt 
o.m. het plaatsen van kernwapens (en andere 
massavernietigingswapens) in een baan rond de 
aarde en verbiedt alle militaire activiteiten op de 
maan en andere hemellichamen. Militaire satel
lieten - zolang deze geen kernwapens aan boord 
hebben - zijn dus toegestaan evenals bijv. anti
satellietoorlogvoering met lasers. Landen die sa
tellieten lanceren, zijn verplicht hiervan opgave 
te doen aan de Secretaris-Generaal van de VN, 

waarbij helaas de praktijk is dat voor militaire 
satellieten nauwelijks, en dan nog bijna leugen
achtige, gegevens worden verstrekt over de aard 
van deze satellieten. 

Een belangrijk bilateraal verdrag tussen de vs 
en de su dat relevant is voor de discussie, is het 
zgn. Anti-Raket Raket Verdrag (ABM-verdrag)3. 

Dit akkoord beperkt in hoge mate (maar verbiedt 
niet helemaal )4 de opstelling van wapensystemen 
die in staat zijn ballistische raketten voordat zij 
hun doel raken uit te schakelen. Een uniek ver

drag. Hiermee legden de vs en su immers vast 
dat zij zich beide kwetsbaar zouden opstellen: 
afgevuurde raketten zouden de andere kant altijd 

kunnen raken. Een formele vastlegging dus van 
de - overigens in de praktijk toen reeds bestaande 
- strategie van de 'mutual assured destruction' 
(MAn), de strategie van de wederzijdse afschrik
king, die de basis vormt van de militaire opstel
ling van de vs en su en hun bondgenoten. 

3. Het ABM-verdrag 

Er waren verschillende motieven om dit ABM-ver
drag af te sluiten, maar de belangrijkste was on
getwijfeld om een enorme potentiële wapenwed
loop in de kiem te smoren. Immers: als men zou 
proberen het gehele eigen grondgebied tegen in
komende raketten te beschermen, dan zou men 
een zeer kostbaar en uitgebreid systeem nodig 
hebben dat met veel goedkopere middelen weer 
te penetreren zou zijn door de tegenstander 
(meervoudige kernkoppen, meer raketten, ver
zadiging door een groot aantal raketten op het 
zelfde doel te richten etc. ) . Dus, ondanks de gi
gantische kosten, zou zo'n afweersysteem princi
pieel niets veranderen aan de afschrikking. 
Welnu, dan konje maar beter dat geld uitsparen. 

Dit wat de ' praktische' kant betreft. Op de ach
tergrond speelde een veel fundamenteler pro
bleem: stel dat men wel technisch en financieel 
in staat zou zijn zo'n afweersysteem te bouwen, 
wat zou dat dan betekenen voor de stabiliteit? 
Merkwaardigerwijs niet veel goeds. Als de ene 
kant zich kan beschermen en de andere kant niet, 
dan wordt het evenwicht ernstig verbroken: de
gene die zich kan beschermen, kan immers de 
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andere kant aanvallen zonder zelf geraakt te wor

den. men krijgt een 'first strike' -vermogen. (Dit 
wordt des te gemakkelijker als men daarbij in 
staat zou zijn de raketten van de andere kant 

grotendeels uit te schakelen: deze kan dan im
mers nog slechts met een klein aantal overgeble
ven raketten terugslaan, en zo'n klein aantal kan 
natuurlijk gemakkelijker worden tegengehou
den. ) Met andere woorden: de partij die over een 
afweersysteem beschikt, kan de ander naar zijn 
hand zetten. Alleen als de andere kant een even 
goed afweersysteem heeft, ontstaat weer een zeker 
evenwicht. We zullen verderop zien dat die si
tuatie in de praktijk niet te bereiken is. 

Nu zou je zo'n anti-raketsysteem ook kunnen 
gebruiken puur voor het beschermen vanje eigen 
raketten (en dus niet voor het beschermen van je 
bevolking), zodat die door de tegenstander niet 
uitgeschakeld kunnen worden. Met dit laatste 
zou immers het 'second strike' -vermogen - de 
mogelijkheid om terug te slaan die de basis vormt 
voor de huidige afschrikking - kunnen worden 
aangetast. In de tijd dat het ABM-verdrag werd 
gemaakt, vond men het echter niet nodig met 
zo'n first strike echt rekening te houden: de 
nauwkeurigheid van de raketten was toen nog 
onvoldoende om andere raketten uit te schakelen 
en bovendien waren en zijrt er andere nucleaire 
systemen - vliegtuigen, vanuit onderzeeërs te lan
ceren raketten - die een 'first strike' toch onmo
gelijk maakten. Bovendien zou een zeer uitge
breid systeem ter bescherming van eigen op het 
land gestationeerde raketten licht verward kun
nen worden met een systeem dat het gehele 
grondgebied zou beschermen. En dat was desta
biliserend zoals we gezien hebben. 

Het ABM-verdrag was en is een bijzonder be
langrijk instrument om een ongebreidelde nu
cleaire wapenwedloop tegen te gaan. Het heeft 
de strategische verhoudingen tussen de vs en su 
gestabiliseerd. Het maakte het mogelijk ook af-

spraken te maken over beperkingen op offensieve 

nucleaire strategische systemen - zoals in het 
SA L TI-akkoord - en legde de basis voor veel ver
dergaande afspraken over nucleaire wapenbe

heersing. Dat dat niet gebeurd is, heeft andere 
oorzaken. Het is dit fundamentele wapenbeheer
singsverdrag dat nu dreigt onderuit gehaald te 
worden. 

4. 'Star Wars's 

In de Amerikaanse vakpers6 verschenen al jaren 
geleden uitvoerige verhalen over research die in 
de su zou geschieden op het terrein van de hoge 
energie-lasers en andere stralingswapens, kenne
lijk bedoeld voor mogelijke oorlogvoering in de 
ruimte. Wat hiervan waar moge zijn, het lijkt niet 
onwaarschijnlijk dat de su onderzoekprogram
ma's heeft lopen op ABM-terrein, tegenwoordig 
ook vaak BMD (ballistic missile defense) genoemd. 
Onderzoek naar ABM-systemen is door het ABM
verdrag 7 niet verboden, en ook de vs had en heeft 
een researchprogramma op dit terrein lopen. Een 
belangrijk motief voor voortgaande research is de 
toenemende mogelijkheid om met steeds nauw
keuriger raketten op het land gestationeerde ra
ketten van de andere zijde uit te schakelen, wat 
destabiliserend zou kunnen zijn. Een ABM-sys
teem om de eigen raketten te beschermen, zou 
hiervoor een oplossing bieden. Zoals eerder uit
een gezet zou een ABM-systeem die alleen silo's 
beschermt niet destabiliserend zijn, al zou op
stelling van zo'n systeem natuurlijk wel leiden. tot 
verandering of verbreking van het ABM-verdrag 
in zijn huidige vorm . 

De laatste jaren kreeg de discussie in de vs -
van de discussie binnen de su weten we niets -
echter een geheel ander karakter. Vooral onder 
invloed en met geld van een ultra-conservatieve 
groep, de Heritage Foundation, werd een uitvoe
rige studie ('High Frontier' ) gemaakt hoe een sys-
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teem kan worden opgezet waarmee de vs zich in 
zijn totaliteit tegen ballistische raketten kan ver
dedigen. 8 In maart 1983 hield president Reagan 
een rede over wapenbeheersing, waaraan hij op 

het laatste moment een klein stukje had aange
plakt. In deze zeer korte passage, die ook voor 
het betrokken Amerikaanse regeringsapparaat 
als een grote verrassing kwam, ontvouwde de 
Amerikaanse president een lange termijn-visie op 
een Amerika dat niet meer bang hoefde te zijn 
voor de nucleaire dreiging. De president gaf op
dracht research te beginnen naar een afweersy
steem tegen raketten, zich overigens realiserende 
dat het helemaal niet zeker was dat zo'n systeem 
mogelijk zou zijn. Hij achtte het echter een mooie 
opgave voor de Amerikaanse wetenschap en in
dustrie zoiets te ontwikkelen. Hoewel in deze 
'Star Wars'-speech de essentie van het High 
Frontier-idee werd overgenomen, was er in zo
verre een verschil dat High Frontier nu al wilde 
beginnen met het bouwen van zo'n afweerschild 
(dus met gebruikmaking van huidige technolo
gie ), terwijl de president zich realiseerde dat veel 
van de technologie nog ontwikkeld moest wor
den. Hij gaf ook aan dat de su wellicht eveneens 
behoefte zou hebben aan zo'n systeem: welnu, 
wellicht kon de technologie worden overgedra
gen. Ik sluit niet uit dat president Reagan het 
goed bedoelde. Ik sluit echter ook niet uit dat de 
president zich niet realiseerde welke desastreuze 
consequenties zijn Sterren-oorlog-idee had. 

wordt gedacht aan neutrale 'particle beams' 
maar hoe die in de ruimte zouden moeten worden 
opgewekt, is mij nog een raadsel. Maar er wordt 
ook gedacht aan meer conventionele systt:men, 

zoals raketten die hoog boven de vs Sowjet-ra
ketten uitschakelen voor ze de grond raken. Het 
idee is een aantal verdedigings'lagen' aan te 
brengen: komt een raket door de ene laag heen 
dan probeer je deze uit te schakelen in een vol
gende fase. 

Bijzondere vermelding verdient een idee van Ed
ward Teller, de vader van de Amerikaanse water
stofbom, die de laatste dertig jaar tegen elke tot 
stand gekomen wapenbeheersingsovereenkomst 
heeft gepleit. Hij wil generatoren bouwen in de 
ruimte die lasers opwekken in het gebied van de 
röntgenstraling (x-ray-lasers). Het bijzondere 
van het idee is dat de energie voor deze x-ray
lasers moet worden opgewekt door kleine kernex
plosies. Afgezien van de vraag of zoiets mogelijk 
zou zijn, gaat dit idee in tegen: 
a. het Gedeeltelijke Kernstopakkoord, want de 

wapens moeten worden getest en dat mag niet 
in de ruimte; 

b. het Ruimteverdrag, want men mag geen kern
wapens in een omloop rond de aarde brengen; 
en 

c. het ABM-verdrag (maar dat geldt voor het hele 
Star-Wars-idee als het tot uitvoering wordt 
gebracht). 
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De Teller-conceptie ondermijnt ook het Non- nl 

Ik zal hieronder niet diep ingaan op de tech
nische mogelijkheden zo'n afweersysteem op te 
zetten. Gedacht wordt aan velerlei systemen die, 
al of niet in combinatie met elkaar, Sowjet-ra
ketten kunnen tegenhouden. Bestudeerd worden 
vooral hoge energie-lasers waarmee raketten zo
dra ze zijn opgestegen al worden vernietigd of 
onklaar gemaakt, d.w.z. je moet er een gat in 
branden op vele duizenden kilometers afstand. Er 

proliferatieverdrag: als men nucleaire explosie
ven voor steeds meer doelen gaat gebruiken, 
wordt het steeds moeilijker tegen niet-kernwa
penstaten te zeggen dat zij nooit kernexplosieven 
nodig hebben. Tenslotte lijkt het mij waarschijn
lijk dat het vooral deze research is die de vs ertoe 
heeft gebracht de onderhandelingen over een vol
ledige stopzetting der kernproeven af te breken. 
Dus de heer Teller ondermijnt met zijn project 
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bijna alles wat er tot dusver op wapenbeheer
singsterrein is bereikt of bereikt zou kunnen wor
den. Hoewel de wetenschappelijk adviseur van de 
president, Keyworth, eind februari zijn twijfels 

heeft uitgesproken over het idee van Teller, is de 
niet onaanzienlijke geldstroom voor deze re
search niet stopgezet. 

Er bestaan in wetenschappelijke kringen grote 
twijfels of een afweerschild technisch mogelijk is. 
Laser battlestations in de ruimte zouden grote 

hoeveelheden energie nodig hebben: hoe breng 
je dat allemaal 'naar boven'. Het volgen van ra
ketten met zeer grote nauwkeurigheid op zeer 
grote afstand Ue moet er een gaatje in branden 
terwijl de raket met grote snelheid beweegt) is 
buitengewoon moeilijk . Een essentiële overwe
ging is ook dat zo'n afweerschild natuur.1ijk een 
grote mate van perfectie moet hebben: als 5 pro
cent van de Sowjet-raketten er toch nog door
komt, heb je nog niets bereikt. 

5. De opbouwfase van het afweerschild 

Laten we nu eens aannemen dat de regering van 
één van de twee grootmachten tot de conclusie 
komt dat het technisch en financieel inderdaad 
mogelijk is een afweersysteem op te bouwen, en 
daarmee begint. We hebben gezien dat de andere 
kant het nooit zover kan laten komen dat ,zijn 
tegenstander een afweerschild heeft en hij zelf 
niet: hij is dan immers aan de macht van de ander 
overgeleverd. Hij is dus verplicht zelf ook een af
weerschild op te bouwen. 

Nu zal het opbouwen van die systemen veel 
tijd kosten. Jaren. Tijdens die opbouwfase is het 
afweersysteem nog niet perfect en is men dus nog 
kwetsbaar. Zolang men kwetsbaar is, mag men 
op geen enkel moment in de situatie komen dat 
de ander min of meer onkwetsbaar wordt, want 

krijgen. Je moet er dus voor zorgen dat, zolang 
je zelf het afweerschild aan het opbouwen bent, 
je door de defensie van de ander kunt heendrin
gen. Dat betekent het bouwen van allerlei mid

delen die dat kunnen: wentelende, spiegelende 
raketten, zodat lasers er geen vat op hebben, 
afleidingsmiddelen (decoys), meer offensieve sy
stemen, zodat de verdediging wordt verzadigd, 
wapens waarmee de 'battle stations' in de ruimte 
van de ander kunnen worden uitgeschakeld, an
dere wapens die niet door het afweerschild kun
nen worden gevangen (kruisvluchtwapens, bom
menwerpers) enz. enz. Een oneindig scala van 
mogelijkheden doet zich voor om de ander de loef 
afte steken. Je bent dan dus bezig met het zo snel 
mogelijk bouwen van zoveel mogelijk defensieve 
systemen en tegelijkertijd zoveel mogelijk offen
sieve systemen. En de andere kant doet natuurlijk 
precies hetzelfde: hij moet wel! Er ontstaat nooit 
één moment dat beiden kunnen zeggen: nu zijn 
we er, nu zijn we veilig voor een aanval van de 
andere kant. 

Op zijn best is dit dus een oneindige wapen
wedloop tegen zeer hoge kosten die verder we
zenlijk weinig verandert aan de afschrikking. 
Maar je hebt natuurlijk ook nog goede kans dat 
gedurende dat opbouwproces er momenten zijn 
dat de één inderdaad tijdelijk weinig kwetsbaar 
is voor de andere kant (door betere technologie 
etc. ), zeker als hij zelf de eerste klap uitdeelt ten
einde het aantal kernwapens van de andere kant 
zoveel mogelijk te verminderen. Of dat de ander 
denkt: binnenkort ben ik in een nog ongunstiger 
positie, laat ik nu maar de eerste klap uitdelen 
anders doet de ander het met desastreuze gevol
gen. Er kunnen dus, door onzekerheden, zeer on
stabiele momenten in deze wapenwedloop ont
staan. Op zijn best ontstaat dus een zinloze ui
terst kostbare wapenwedloop. En op zijn slechts 
een kernoorlog. Tel uit je winst. 

dect die zou dan immers een first strike-vermogen 
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President Reagan ziet dit alles overigens heel an- het ogenblik helemaal niet gepraat wordt tussen 
ders. Hij denkt dat, als er een afweerschild is, er 
een grote stimulans ontstaat de kernbeweging ri
goreus in te krimpen. Die is dan immers toch zin

loos geworden. Ik heb hierboven trachten aan te 
tonen dat precies het omgekeerde zal gebeuren, 
namelijk tijdens de opbouwfase van het defensie

ve systeem, dat daardoor altijd in opbouw blijft. 
Je komt nooit 'klaar'. Maar, zullen sommigen 
zeggen, de gedachte op zich is mooi: geen drei
ging van kernwapens meer. Kunnen er zodanige 
afspraken worden gemaakt dat zo'n defensiefsys
teem wel zou werken? 

Strikt theoretisch is zoiets misschien mogelijk. 
De vs en su zouden uiterst rigide afspraken moe
ten maken over bijv. de fasering in de tijd waarin 
de afweersystemen worden opgebouwd, welke 
technologieën kunnen worden gebruikt, welke 
penetratiemiddelen men niet mag ontwikkelen, 
dat men het aantal offensieve systemen zal ver
minderen i.p.v. vergroten, dat men geen omzei
ling van het systeem zal plegen door andere wa
pensystemen op te stellen die onder het afweer
schild doorvliegen enz. enz. Met andere woor
den: een totaal vertrouwen in elkaars bedoelin
gen, afspraken zonder precedenten over te ge
bruiken technologieën, over kleinere aantallen 
kernwapens etc. Als men zulke vérgaande afspra
ken kan maken, als het vertrouwen zo groot is, 
dan kan men die ideale situatie aanzienlijk beter 
en goedkoper gebruiken voor vérgaande wapen
beheersings- en ontwapeningsmaatregelen m.b.t. 
de huidige wapensystemen, zoals een rigoreus 
opruimen van de enorme nucleaire arsenalen, 
van het ontwikkelen en testen van nieuwe nauw
keuriger raketsystemen en kernkoppen etc. De 
voorbereiding op een andere wereld waarin we 
de kernwapens werkelijk onder controle krijgen. 
Het lijkt riskant op zo'n ideale onderhandelings
situatie tussen vs en su in de toekomst te gokken. 

Dit natuurlijk afgezien van het feit dat er op 

de vs en su over kernwapens, dat de vs de on
derhandelingen over een stopzetting der kern
proeven en over beperkingen op antisatellietwa

pens heeft stopgezet en duidelijk indicaties geeft 
vooralsnog over de ruimte helemaal niet te willen 
praten met de su. 

6. Europa en de rest van de wereld 

Maar goed, laten we veronderstellen dat de vs en 
su zodanige rigoreuze afspraken maken dat zij 
beide beschermd zijn tegen een atoomaanval van 
de andere kant. Eindelijk worden de bevolkingen 
van deze twee grote landen niet meer bedreigd 
door dat allesvernietigende wapen. Dat lijkt een 
groot goed. 

Hoe is het eigenlijk met de rest van de wereld? 
Zijn die dan ook beter af? Niet noodzakelijker
wijs. 

De andere drie kernwapenstaten verliezen hun 
afschrikkingsvermogen: als de su in staat is de 
kernmacht van de vs tegen te houden, dan is dit 
zeker het geval met de veel kleinere andere kern
machten. Voor Frankrijk, het VK en China is dit 
uiteraard een onprettige gedachte, maar of de 
rest van de wereld daar een grote boodschap aan 
heeft, weet ik niet. Het zou in theorie kunnen 
leiden tot deproliferatie, d.w.z. minder kernwa
penstaten, en dat kan als voorbeeld wellicht geen 
kwaad. 

Iets anders is het voor West-Europa als geheel. 
Op het ogenblik is het zo dat de kernwapenstaten 
zich zeer goed realiseren dat elk (nucleair) con
flict in Europa kan escaleren tot een totale nu
cleaire vernietiging. Als zij echter weten dat ze 
door hun afweersysteem zichzelf kunnen bescher
men, dan kan die drempel tot gebruik van geweld 
in Europa wel eens grondig verlaagd worden: zij 
hebben er immers toch geen last van. 
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Dat is geen prettig vooruitzicht voor Europa. 
Het kan de totale ontkoppeling tussen de defensie 
van West-Europa en de vs betekenen. Men zou 
natuurlijk kunnen zeggen dat ook West-Europa 

zich zou kunnen beschermen. Technisch (en fi
nancieel ) lijkt dat nog lastiger te bereiken dan 
bescherming van de vs. Wij zitten zo dicht bij de 
su dat effectieve verdediging nog veel moeilijker 
is dan voor de vs. Ook al zou de SS-20 e.d. door 
het Amerikaanse systeem worden 'weggevangen' , 
dan nog zijn' er de vele andere nucleaire syste
men: vliegtuigen, kruisvluchtwapens, artillerie, 
korte afstandsraketten e.d., waar géén perfecte 
verdediging tegen mogelijk is. 

Voor de rest van de wereld verandert er niet 
zo veel, vergeleken met de huidige situatie, be
halve dat nog duidelijker wordt dat de wereld en 
de ruimte erom heen beheerst worden door 
slechts twee grootmachten die in verregaande 
mate van arrogantie - zonder ooit de mening te 
hebben gevraagd van de rest van de wereld - de 
ruimte geheel hebben gemilitariseerd. De wereld 
zal nog meer worden beheerst door die twee 
grootmachten. Is dat de wereld die we moeten 
hebben? Het Star Wars-idee is desastreus. 

7. Anti-satelliet oorlogvoering 

Ondanks het feit dat de eerste miljarden worden 
uitgegeven voor research en ontwikkeling van 
zo'n afweerschild, kan men wellicht nog beweren 
dat fatale beslissingen nog niet genomen zijn: al
leen de technologie wordt immers ontwikkeld, en 
daarmee wordt nog niet noodzakelijkerwijs de 
werkelijke uitvoering van zo'n systeem ter hand 
genomen. Ik weet niet in hoeverre dat helemaal 
waar is: grote programma's hebben nog wel eens 
de neiging dat ze niet meer gestopt kunnen wor
den. Maar wie weet. 

Op korte termijn speelt het begin van de op
stelling van operationele anti-satelliet (ASA T ) wa-

pens. De vs beschikte over een ASA T-raketsy
steem in de zestiger jaren, voor een deel geba
seerd op kernwapens . Dat systeem werd ontman
teld, naar mag worden aangenomen omdat de 

eigen satellieten bij gebruik van dit wapen ook 
veel schade zouden leiden. De su ontwikkelde in 
de zestiger en zeventiger jaren een vrij primitief 
wapen tegen satellieten in lage baan dat nu voor 
zover bekend operationeel zou zijn. Het bestaat 
uit een satelliet die men in de buurt van een an
dere satelliet brengt en vervolgens laat explode
ren. De vs is kort geleden begonnen met het tes
ten van een modern systeem, dat met een F- I 5 
vliegtuig omhoog wordt gebracht: een raket die 
op een bepaalde hoogte een 'ho ming device' lan
ceert dat zich op een satelliet stort. 

Zoals onder I werd uiteengezet, hebben de 
huidige militaire satellieten over het algemeen 
een stabiliserende rol in de strategische verhou
dingen: voor crisisbeheersing en voor o.m. veri
ficatie van wapenbeheersingsverdragen. Maar 
het is geen zwart-wit situatie. Geodetische satel
lieten meten precies de aarde op: heel interessant, 
maar op die manier kan men raketten ook beter 
richten. Bepaalde observatiesatellieten - met na
me de met een kernreactor uitgeruste radarsatel
lieten van de su - kunnen bewegingen van op
pervlakteschepen volgen en zijn daardoor poten
tieel in staat in oorlogstijd ernstige schade aan de 
bondgenootschappelijke marines toe te brengen. 

Juist omdat de huidige militaire satellieten 
echter meestal een stabiliserende rol hebben, is de 
opstelling van anti-satellietwapens in zijn totali
teit als destabiliserend te beschouwen. Een aantal 
jaren geleden leken de vs en su dan ook bereid 
tot een verbod op, of tot rigoreuze beperkingen 
van, ASA T te komen. Een aantal bilaterale on

derhandelingen werden in 1978- 1 979 gevoerd, 
die echter door 'Afghanistan' werden onderbro
ken. De vs wenst deze onderhandelingen kenne
lijk (vooralsnog?) niet te hervatten. 
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Ik zal hier niet al te diep ingaan op alle com
plexi tei ten rond an ti-sa tellietoorlogvoering . 9 Wel 
wil ik een paar zaken noemen die het niet een
voudig maken tot een algeheel verbod te komen 

van ASA T-wapens. 

een effectief halt zIJn toegeroepen. De verdere 
ontwikkeling is dan weliswaar niet verboden, 
maar doordat het testen wel verboden is en goed 
geverifieerd kan worden, kan anti-satellietoorlog

voering nauwelijks meer gelden als een geloof-
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waardige militaire optie. Met zo'n regeling zou ns 
Er zijn lastige verificatieproblemen: het zal in de 
praktijk nl. moeilijk zijn na te gaan of, onder een 

verbodsbepaling, ASA T-systemen werkelijk zijn 
vernietigd. De wapens moeten echter wel uitge
test worden: zonder tests zullen de militairen wei
nig vertrouwen in het systeem hebben. Allereerst 
moet dus een testverbod worden overeengeko
men. Een probleem is ook dat bij een totaal ver
bod op specifieke ASA T-wapens er toch zekere 
mogelijkheden blijven bestaan om satellieten uit 
te schakelen met andere niet speciaal daarvoor 
ontworpen, systemen. Een voorbeeld is de spa
ce-shuttle die een satelliet uit de ruimte zou kun
nen 'plukken', al lijkt het zeer onwaarschijnlijk 
en gevaarlijk om dat met zo'n duur bemand sys
teem te doen (de satelliet zou 'geboobytrapped' 
kunnen zijn! ). 

Hoe dan ook, een totaal verbod dat perfect 
geverifieerd kan worden, is praktisch niet moge
lijk. Is dat een reden om dan maar gewoon door 
te gaan met de ontwikkeling en opstelling van 
ASAT-systemen? Nee. Het is veel beter te trachten 
ASA T'S zoveel mogelijk tegen te gaan, uit over
wegingen van stabiliteit, van crisisbeheersing, en 
om de eerste stap naar een wapenwedloop in de 
ruimte niet te zetten . Gestreefd zou moeten wor
den naar een verbod van anti-satellietoorlogvoe
ring. Een dergelijk verbod bestaat 'uit twee ele
menten: 
I. satellieten zouden nooit mogen worden aan

gevallen; 
2. het testen, plaatsen en gebruiken van ASAT

wapens zou moeten worden verboden. 
Als men tot zo'n regeling zou kunnen komen, dan 
zou de verdere ontwikkeling van ASA T-wapens 

dan ook de eerste stap gezet zijn naar een we
reldwijde regeling waarbij de ruimte slechts zeer 
beperkt voor militaire doeleinden wordt ge
bruikt, en wel vooral die welke ten gunste van de 
stabiliteit werken. IO Dat betekent niet dat men 
geen verdergaande maatregelen zou kunnen ne
men om bepaalde minder stabiliteitsbevorderen
de militaire satellieten te verbieden: een verbod 
op anti-satellietoorlogvoering hoeft geen vrijbrief 
te zijn voor alle militaire satellieten. Daarover 
moet wel veel meer gedacht worden. Een ver
plichting voor een veel uitvoeriger notificatie van 
de eigenschappen en functies van militaire satel
lieten zou al veel helderheid kunnen verschaffen, 

Maar dit alles is helaas nogal utopisch. Er 
wordt door de vs en su niet met elkaar gepraat 
over de militarisering van' de ruimte, laat staan 
onderhandeld. De su doet wel voorstellen terza
ke, maar die zijn zo weinig gedetailleerd - zeker 
op het terrein van de verificatie - dat men hier 
ook niet veel verder mee komt. Een serieuze dis
cussie in de Geneefse Ontwapeningsconferentie, 
waar Nederland lid van is, is nog niet van de 
grond gekomen, ondanks interessante suggesties 
van sommige landen. 

8. Conclusies 

In deze eerste helft van de jaren tachtig wordt de 
basis gelegd voor een hele nieuwe wapenwedloop 
in, en met betrekking tot, de ruimte. Zonder dat 
hierover enige internationale discussie heeft 
plaatsgevonden, eigenen de vs en su zich steeds 
meer de ruimte toe, ja, beslissen zij alléén - tegen 
de wil van de wereldgemeenschap in zoals uit 
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VN-uitspraken blijkt - dat de ruimte bewapend 
zal worden. Ik maak mij sterk dat ook zij zelf 
over enige tientallen jaren spijt zullen hebben dat 
deze periode niet gebruikt is om, nu het nog kan, 

tot afspraken te komen die verdergaande milita
risering van de ruimte tegengaan. Maar dan is 
het natuurlijk te laat. 

Het is de plicht van Westeuropese politici aan 
de grootmachten duidelijk te maken dat zij op de 
verkeerde weg zijn. 11 Maar er is al zo'n gedonder 
over die Pershings en kruisvluchtwapens, over de 
handelsverhoudingen tussen de vs en de Euro
pese Gemeenschap, en vele andere problemen, 
dat er weinig wil is om bijv. kritiek op de vs uit 
te oefenen. En we missen natuurlijk een structuur 
in West-Europa om onze opvattingen over mili
tair-strategische vraagstukken werkelijk te coör
dineren. 

En dus blijft het Westeuropese geluid over deze 
vitale vraagstukken van vrede, van stabiliteit, 
grotendeels achterwege. De technologische freaks 
in Oost en West kunnen hun gang gaan. 

Opnieuw blijkt dat de politiek geen greep meer 
heeft op de techniek. Maar we zijn wel allemaal 
de klos. 

Noten 

I. Partial Test Ban Treaty. De tekst staat in Tractatenblad 
'963, nr. 122. De vs, de su en het VK zijn partij (met vele 
niet-kernwapenstaten, w.o. Nederland ), maar Frankrijk 
en China niet. Sinds enkele jaren houdt Frankrijk zich in 
de praktijk aan het verdrag en voert dus geen kernproe
ven meer uit in de atmosfeer. 

2. Treaty on principles governing the activities of States in 
the exploration and use of outer space, induding the 
moon and othcr celestial bodies. Zie Tractatenblad '967, 
nr. 3' . Alle kernwapenstaten zijn partij bij dit verdrag 
(met vele niet-kernwapenstaten, w.o. Nederland). 

3. ABM-treaty. Voor de tekst en een beschrijving van dit 
Verdrag zie U itgave 107 van het Ministerie van Buiten
landse Zaken in de reeks 'Ontwapening, Veiligheid en 
Vrede', p. 20 en p. '42. 

4. De su heeft rond Moskou één verdedigingsgordel van an
ti-raket raketten opgebouwd. De vs heeft ook het recht 
één beperkt verdedigingsstelsel op te stellen rond een veld 
van eigen op het land gestationeerde raketten, maar 
maakt van deze optie geen gebruik. 

5. In de volgende beschouwing volg ik in belangrijke mate 
het artikel van Maarten Engwirda 'Reagans " sterren
oorlog" torpedeert wapenbeheersing' , NRcfHandelsblad, 

'7- , -84' 
6. Met name in 'Aviation Week and Space Technology' , 

ook wel 'Aviation Leak' genoemd, gezien de vele lekken 
die in dit blad verschijnen. 

7. Wel zijn er in het ABM-verdrag stringente beperkingen 
aangelegd op het testen van nieuwe ABM-systemen. 

8. De Heritage Foundation werd opgericht door de bier
brouwer Coors, die, voorzover mij bekend, ook oprichter 
was van de extreem-rechtse John Birch Society. De He
ritage Foundation zou openlijk geld beloven aan Con
gresleden die steun geven aan 'High Frontier'-ideeën. 

9. Zo wordt hier niet ingegaan op de problematiek van sa
tellieten in een hoge dan wel lage baan, wat overigens 
wel relevant is voor de discussie. 

10. De essentie van deze voorstellen is uitgedragen door Mi
nister Van den Broek in de Geneefse Ontwapeningscom
missie in maart '983. 

I I. Het was verheugend dat tijdens het laatste N A v o-debat 
in februari in de Tweede Kamer zoveel aandacht werd 
gegeven aan de verdergaande militarisering van de ruim
te, door 0'66, PVDA, PSP en EVP. Het was jammer dat 
de, overigens matig geformuleerde, 0'66-motie terzake 
niet Kamerbreed werd aangenomen, want dat had de 
regering gesterkt om deze vitale zaken aan te kaarten. 
Maar hij werd wel aangenomen, en dat was een goede 
zaak. 


