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A.MEERBURG 

De niet-verspreiding van kernwapens* 

Inleiding 

De verspreiding van kernwapens naar steeds meer 

landen word t vr ij a lgemeen door de wereldgemeen

schap als een gevaarlijke ontwikkeling gezien. Een 
situatie waarin vele landen zouden beschikken over 

kernwapens zou ertoe kunnen leid en dat in locale 

conOicten kernwapens zouden kunnen worden ge

bruikt. In bepaalde situaties zo ud en daarbij ge

makkelijk de grootmachten nucleair betrokken kun

nen worden (Midden-Oosten! ) . Kernwapens zou
den in handen kunnen vall en van onverantwoorde

lijke regimes of als pres iemiddel kunnen worden 

gebruikt bij staatsgrepen. 1 Het be taan van meer

dere kernmachten maakt het ook voor de huidige 

kernmachten moeilijker cri es te beheersen: het is 

bijvoorbeeld noodzakelijk zeker te weten wie een 

nucleaire aanval lanceert, wil men deze met de 

dreiging van een tegenaanval kunnen afschrikken. 2 

Metandere woorden : niet a ll een zouden locale con

nicten uiterst desastreuze gevolgen kunnen hebben 

voor de betrokken regio, maar toename van het aan

tal kernwapenstaten zou tevens gemakkelijker kun

nen leiden tot een nucleair conOictop wereldschaal , 

d.w .z. tot het einde . Het is daarom van vitaal be

lang voor de gehele men heid de verdere versprei 

ding van kernwapens tegen te gaan. 

Maar ook al zou een ieder het erover eens zijn dat 

een verdere verspreiding (proliferatie) van kernwa
pens hoogst gevaarlijk i , er blijven belangrijke me-

• Dit artikel heeft een strikt persoonlijk karakter . I n het artikel 
waarin de ingewikkelde problematiek overigens maar zeer glo
baal kan worden behandeld - worden betrekkelijk veel voelllo
Icn gebruikt teneinde d e ho fdlijnen niet teveel te doorbreken 
met all erlei voorbeelden en verk laringen. 

ningsverschillen bestaan over de prioriteit die een 

en ander moet hebben boven andere belangen. Ve

Ie derde wereldlanden beschouwen de huidige kern

wapenwedloop tussen de grootmachten a ls veel ge

vaarlijker dan het eventueel fabriceren van een paar 

ruwe kernbommen door India en Pakistan. De door 

de industriële wereld getroffen maa tregelen tot be

perking van de overdracht van gevoelige nucleaire 

materialen en technologieën teneinde proliferatie 

tegen te gaan, worden door vele derde wereldlan

den dan ook gezien a ls maatregelen die de kern van 

het proliferatievraagstuk niet aanpakken. Zij beper

ken alleen de toepassing van vreedzame kernener

gie. De huidige kernwapenstaten en hun bondgeno

ten tonen in wezen weinig begrip voor deze opvat

tingen: zij bewijzen wel lippendienst aan nucleaire 

wapenbeheersing en ontwapening, doch degenen 

die aan de touwtjes trekken zijn totaal verstrikt ge

raakt in een nucleaire wapenwedloop tussen oost en 

west zonder weerga. Ook in andere opzichten wordt 

de industriële wereld hypocrisie verweten ~ de twee 
vaste militaire a llianties baseren hun vei ligheid op 

kernwapens, doch propageren wel dat andere lan

den deze niet nodig hebben. Sommige land en me

nen ook dat het, hoewel niet tegen de leller dan toch 

tegen de geest van het non-proliferatieverdrag in

gaat dat bepaalde niet-kernwapens ta ten (zoal N e

derland ) kernwapens op hun grondgebied hebben 

en hun troepen trainen om deze te gebruiken . En 

terwijl het westen vr ij veel aandacht besteedt aan 
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het tegengaan van een Pakistaans kernwapen - en 

moord en brand schreeuwt over de mogelijkheid 
van een islamitische bom - is er weinig tot niets ge
daan om het Israëlische kernwapen tegen te hou
den. 

Zolang wij geen antwoord hebben op deze vragen, 
zal de wereldgemeenschap geen consensus kunnen 
bereiken over de te voeren non-proliferatiepolitiek 
en is deze dus - zeker op de lange duur - tot misluk
ken gedoemd. Men kan zich hierbij neerleggen -
wat men in de literatuur steeds meer ziet - of men 
kan trachten een globaal alle omvattend program
ma uit te stippelen waarmee bewust wordt getracht 
verder proliferatie tot staan te brengen . Dat is niet 
niks: zoiets kan alleen als men aan non-proliferatie 
absolute prioriteit geeft. En dat kan alleen als men 
proliferatie inderdaad ziet als een bedreiging voor 
het eigen bestaan. 

In dit artikel zullen wat aanzetten worden gege
ven voor zo'n programma, uiteraard in zeer versim
pelde vorm. 

Nucleaire ontwapening: een randvoorwaarde 

Verderop wordt ingegaan op enkele pecifieke mo
tieven om tot kernbewapening - of niet - over te 
gaan. Men kan echter de verspreiding van kernwa
pens op lange termijn niet los zien van het fei t dat er 
al kernwapens bestaan en dat de huidige kern wa
penstaten en hun bondgenoten niet alleen hun vei
ligheid baseren op het kernwapen , maar bovendien 
gewikkeld zijn in een complexe wapenwedloop. Po
litiek I psychologisch heeft het grote invloed dat het 
kernwapen de basis vorm t van de veiligheid van een 
aantal belangrijke landen in de wereld. Andere lan
den zullen zich aan dit voorbeeld op korte oflange 
termijn willen spiegelen: uit veiligheidsoverwegin
gen, als statussymbool, ja misschien zelfs wel eens 
om druk uit te oefenen op de huidige kernwapens ta
ten om de situatie te veranderen. Politiek maakt het 

daarbij verschil ofde rol van kernwapens toeneemt 

of afneemt. 3 Het gaat er daarbij vaak niet zozeer om 
ofdit in werkelijkheid zo is, maar hoe een en ander 
wordt aangevoeld.4 

In dit verband dient gesteld te worden dat er op 
lange termijn eigenlijk maar twee mogelijkheden 
zijn: óf de kernwapenstaten zijn in een serieus en 
diepgaand proces gewikkeld om het belang van 
kernwapens te verminderen, met het uiteindelijke 
doel geheel van het kernwapen afte komen (waar· 
toe de wereldorganisatie ingrijpend zal moeten wor· 
den aangepast), óf het kernwapen groeit als factor 
in de wereldpolitiek waardoor meer en meer landen 
zowel de militaire noodzaak als de morele recht· 
vaardiging vinden een kernwapen aan te schaffen. 
Of and ers gezegd: over hond erd jaar zij n er geen kern· 
wapenstaten meer of enkele tientallen met een goe· 
de kans dat, als de mensheid nog mocht bestaan, dit 
in ieder geval niet lang meer zal duren . Zo simpel 
ligt dat. En ook al spelen er vele andere specifieke 
motieven om op kortere termijn al ofniet tot kern· 
bewapening over te gaan, nucleaire wapenbeheer· 
sing gevolgd door nucleaire ontwapening i een 
absoluut noodzakelijke randvoorwaarde om proliferatie 
op de lange duur tegen te gaan. Zonder nucleaire 
ontwapening van de bestaande kernwapenstaten 
zullen alle pogingen proliferatie tegen te houden 
uiteindelijk tot mislukken gedoemd zijn. 

Niemand verwacht dat nucleaire ontwapening 
op korte termijn tot stand kan komen. Het wapen is 
er, de kennis bestaat, het speelt een rol in de veilig
heid. Waar het in eerste instantie om gaat, is de 
wereldgemeenschap duidelijk te maken dat er een, 
hoewel langdurig, systematisch proces op gang i 
gekomen waarin serieus gepoogd wordt de militaire 
en politieke rol, en daarmede de rechtvaardiging, 
van het kernwapen te verminderen. 

Men moet o.a. steeds meer regels gaan stellen ter 
beperking van het mogelijk gebruik van kernwa· 
pens. Er moeten betere formele beloften komen 
door de kernwapens ta ten dat zij niet-kernwapen· 
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staten , die niet tot de bestaande bondgenootschap

pen behoren, nooit met kernwapens zullen aanval
len. De situatie op conventioneel gebied in Europa 
dient - via resultaten van de troepenreductiebe

sprekingen lUssen NAVO en Warschau Pact ( MBFR ), 

via vergaande zgn. vertrouwen bevorderende 
maatregelen etc. - zodanig gebalanceerd te worden 

dat de NAVO een belofte kan afleggen nooit als eer
ste kernwapens te zullen gebruiken (d.w.z. een in

grijpende wijziging van de N A V 0- trategie van het 
'flexibele antwoord ') . Een volgende stap zou een 
formele 'onwettig' verklaring moeten zijn van het 

gebruik van kernwapens en de dreiging daarmee. 
Door (de dreiging van) het gebruik politiek onmo
gelijk te maken, maakt men het ook politiek moei
lijk voor andere landen tot kernbewapening over te 

gaan. 
Tegelijkertijd dient het nucleair ontwapenings

proces serieus op gang te komen via een groot aan tal 
maatregelen. Maatregelen die goed verifieerbaar 

zijn, daar zij anders geen vertrouwen scheppen . 
Om er een aantal te noemen: sub tantiële vermin
dering van het in alle opzichten overdreven aantal 
intercontinentale en middellange afstand-syste-

ten hun belofte tot nucleaire wapenbeheersing en 

ontwapening, die zij o.a. in het non-proliferatiever
drag hebben gedaan, nakomen. Pas in een veel later 
stadium - tientallen jaren - kom t men in de buurt 

van nucleaire ontwapening: in dal stadium zal men 

nieuwe internationale structuren moeten hebben 
geschapen , inclusief vergaande wereldwijde con

trolemaatregelen, die zo'n situatie aankunnen. 6 

Een geloofwaardig proces van nucleaire wapen

beheersing en on twapening is hoogst belangrijk om 
politieke druk te kunnen uitoefenen op landen die 

zelf de richting van het kernwapen op gaan. Zo'n 
proces moet dan ook niet gemakkelijk verstoord wor
den door gebeurtenissen als de inval in Afghanistan , 
hoe ernstig op zichzelf ook. Nucleaire wapenbe

heersing moet geen symbool zijn van détente, maar 

vorm t een essentieel onderdeel van de veiligheid op 
lange termijn van de gehele wereld. Enjuist omdat 
wapenbeheersing en ontwapening zo'n moeizaam 

proces is, kan en mag men het niet naar willekeur 
onderbreken . Omdat de nieuwe Amerikaanse rege

ring daar kennelijk anders over denkt, zou een 

scherp signaal vanuit West-Europa terzake van be
lang zijn. 
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van de nucleaire gevechtsveldwapens, een stopzet
tingder kernproeven , stopzetting van de produktie 

Waarom tot kernbewapening overgaan? 

van splijtbare materialen voor kernwapens, stop- In het vorige deel is vooral ingegaan op de nood-

zelling van tests van nieuwe kernraketten, verbod 
op anti-satelliet-oorlogvoering5 , serieuze discussie 
over en instelling van kernwapenvrije zones (ook in 

Europa). 
Ik heb weinig hoop te veronder tellen dat er de 

komende jaren veel terech t kom t van bovenstaand 
programma, ondanks het feit dat over de meeste 

zaken al onderhandeld wordt ofwerd. Toch is een 
en ander nog maar bescheiden omdal de status van 
de huidige kernwapenstaten en de bondgenool

chappen niet wezenlijk wordt aangetast. Maar het 
ontwapeningsproces is politiek zo belangrijk als sig
naal aan de rest van de wereld dat de kernwapensta-

zaak van een proces van nuclaire wapen beheer ing 

als randvoorwaarde om proliferatie op lange ter
mijn tegen te gaan. Hieronder zal heel kor.t worden 
ingegaan op specifieke motieven om tot kernbewa

pening over te gaan. Met deze specifieke motieven 
moet worden rekening gehouden als men een ge
concerteerde politiek wil voeren om op kortere ter
mijn proliferatie tegen te houden. 

De motieven om tot kernbewapening over te gaan 
zijn complex en voor elk land verschillend (geweest). 
De Amerikaanse kernmacht werd geboren tijdens de 

oorlog als angst voor een mogelijke Duitse bom. De 
Sovjets wensten een Amerikaans monopolie terzake 
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niet te accepteren. Het Verenigd Koninkrijk was nog 

een grootmacht vlak na de oorlog, had de kennis tot 
de bom en wildezijn wereld rol blijvenspelen; m.a.w. 
ook een soort statussymbool. Dit was in nog sterkere 

mate het geval met de Fran e kernbom, a l werd die 

gemotiveerd met het Franse ongeloof in de Ameri
kaanse nucl aire garantie. De Chinese bom werd 

vermoedelijk geboren om niet door de Sovjet-Unie 
gechanteerd te kunnen worden. De Indiase bom is 
vooral een statussymbool, ook om te laten zien wat 
India technologisch kan. De Pakistaanse ontwik

keling is een reactie op de Indiase bom in een per

manente rivaliteit tussen deze twee landen. Het Is
raëlische kernwapen - aannemende dat dit be taat 
- heeft een vei ligheidsrnotier. Een mogelijk Zuid
afrikaans wapen wellicht vooral om de bedreigde 
blanke bevolking moreel op te vijzelen. Argentijnse 
en Braziliaanse opties hebben een statussymbool

functie waarbij de rivaliteit tussen die twee een be

langrijke rol speelt. De opties zullen voorlopig niet 
tot en kernwapen leiden, lijkt me. Andere opties 
worden op het ogenblik gecreëerd: Irak, en Libië 
zou wel willen, oftewel de 'islamitische' bom. En in 

Nigeria komen stemmen op om, namens zwartAfri
ka, de nucleaire hand ehoen op te nemen tegen 
Zuid-Afrika. 

Interessant is natuurlijk ook waarom vele landen 

niet tot kernbewapening zijn overgegaan, ook als zij 
dit technisch zouden kunnen. In de grote militaire 
bondgenootschappen was het mogelijk onder de 
paraplu van de grootmachten af te zien van het 

kernwapen. Ook verschillende neutrale landen a ls 
Zweden - dat erieus aan een kernwapen werkte 

kwamen tot de conclusie dat weinig gewonnen en 
veel verloren kon gaan met een eigen kernmacht. 
Vele andere landen hadden de technologische en 
financiële mogelijkheden niet om tot kernbewape

ning over te gaan. 
Juist vanwege het gevoelde gevaar van een ver

dere verspreiding van kernwapens kwam in de zes
tiger jaren het non-proliferatieverdrag ( NPV)? tot 

stand met o.a. als belangrijk resultaat dat landen als 

de Bondsrepubliek en Japan ook formeel van het 
kernwapen afstand deden. Ongeveer 115 landen 
zijn nu partij bij dit verdrag, waarondervrüwel a ll e 

industriële naties. Maar helaas niet een aantal be

langrijke derde wereld-landen, om verschi ll ende 
redenen. Op initiatief van Mexico kwam een ver

drag tot stand voor een kernwapenvrij Latijn
Amerika, doch helaa is dit Verdrag van Tlatelolco 
nogniet van kracht voor Argentinië, Brazilië en Cu

ba.8 

Hoewel er veel is gewerkt aan het NPV, aan speci

fieke maatregelen om het gebruik van nucleaire 

energie voor vreedzame doeleinden in goede banen 
te leiden (zie verder) , is er betrekkelijk weinig poli
tieke actie geweest om - bijvoorbeeld a ls groep we -
terse landen of anderszins - (potentiële) kern wa· 

penontwikkelingen in bepaalde regio 's tegen te 
gaan. Om een paar voorbeeld en te noemen. Men 

zou zich kunnen voorstellen dat bij het Midden
Oosten-initiatief van de landen van de Europese 
Gemeen chap de nucleaire component word t mee
genomen, waarbij op de achtergrond een kern wa
penvrü Midden-Oosten zou moeten staan. Of: wal 

doen we a ls Pakistan zijn eerste bom laat ontploffen 
en een nucleaire wapenwedloop tussen India en Pa

kistan ontstaat. Mag dit van invloed zijn op onze 
ontwikkelingshu lp ofjui t niet? Of zijn andere di

plomatieke acties gewenst? Juist vanwege de ver
schi llende motieven en situaties waarin potentiële 
kernwapens ta ten verkeren, zal men heel specifiek te 
werk moeten gaan bij het analy eren van de situatie 
en het uitwerken van actiemogelijkheden. Van
wege het gevoelige karakter is grote behoedzaam
heid geboden, terwijl men ook moet kijken welke 

landen het geschiktst zouden zijn om bepaalde pro
bleemlanden te benaderen. 

Ik zou mij kunnen voorstellen dat in het kader 
van de Europese Politieke Samenwerking van de 
land en van de Europese Gemeenschap in bepaalde 
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gevallen goede aanzetten voor een beleid terzake 

zouden kunnen worden gedaan, uiteraard in nau

we amenwerking met bijvoorbeeld de Verenigde 
taten en (soms) de Sovjet-Unie. Hier valt nog veel 

te doen. 

De technologische mogelijkheden 

Ook al zou men een kernwapen willen maken , 

dan is dit nog geen sinecure. 9 De meeste derde we

reld-landen beschikken niet over de technische mo

gelijkheden en materialen een kernwapen te produ

ceren. Aan de andere kant moet men de moeilijkhe

den ook weer niet overdrijven: tientallen industrië 
Ie en enkele derde wereld-landen zijn in staat, a ls zij 

dat zouden wenscn , enkele kernexplosievcn te ver

vaardigen. Erg duur i dat ook niet. Veel kostbaar

der i de opbou w van een operationeel nucleair wa

pen: de draagsystemen (vliegtuigen, raketten, on

derzeeërs), de benodigde commando- en verbin

dingsstructuur etc. Het hangt er dus maar van af 

watje wil t: een sophisticated systeem à la Frankrijk, 

of enkele ruwe bommen om de nucleaire status te 

bereiken (India) en eventueel een potentiële tegen

stander chrik aan tejagen. 

Er i uiteraard een relatie tussen de toepa sing van 

vreedzame kernenergie en de mogelijkheid kern

wapen te maken. 

Bij de nu meest gebruikte vorm van kernenergie, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van natuurlijk of 

licht verrijkt uranium)O komen geen materialen te 

pas die voor kernwapens geschikt zijn. Wel kan de 

verrijkingstechnologie zelfgebruik t worden voor de 

aanmaak van bommateriaal , terwijl bij eventuele 

opwcrk ing plutonium wordt vrijgemaakt. Opwer

king en verrijking noemt men wel 'gevoelige' tech

nologieën. Als men vreedzame kernenergie toepast, 

krijgt men bovendien ook ervaring met het omgaan 

mct nucleaire zaken , wat uiteraard helpt bij het 
eventueel opbouwen van een kernmacht. In de 

praktijk moet echter geconstateerd worden dat de 

vijf officiële kernwapens ta ten a ll en met een militair 

programma zijn begonnen en geen gebruik hebben 
gemaakt van civie le installaties voor de aanmaak 

van kernwapens. Alleen India, dat vlak na de oor

log een groot civiel researchprogramma was begon

nen, kon dit gebru iken voor zijn eerste bom. 

De meeste nucleaire materialen in de niet-kernwa

penstaten staan onder controle van de Internatio

nale Organisatie voor Atoomenergie. Hierbij moet 

verder bedacht worden dat in de meeste landen geen 

materialen in omloop zijn die direct ge chikt zijn 

voor kernwapens, terwijl ook de verrijkings- en op

werkingstechnologie lang niet overal voorhanden 

I. 

Hierin lijkt nu verandering te komen: steeds meer 

landen krijgen de beschikking over gevoelige tech

nologieën) I , terwijl bij de toekomstige mogelijke toe

passing van de zgn. kweekreactor (zoals Kalkar) op 

grote schaal zeer grote hoeveelheden plutonium ver

werkt, getransporteerd en gebruikt zullen gaan wor

den. Juist deze ontwikkelingen leidden de laatste 

jaren tot een zeer uitvoerige internationale discus

sie, die nog lang niet i afgerond. J2 

Tijdens de Internationale Splijtstofcyclus Eva

luatie ( INFCE) bleek dat vele landen niet van plan 

zijn de 'plu toniumeconomie' -optie op te geven. Met 

het huidige type reactoren, dat niet efficiënt omgaat 

met het uranium, kan men niet erg ver in de volgen

de eeuw vooruit. Met de kweekreactor lig.t dat heel 

anders, maar die heeft weer het nadeel dat een zgn. 

'plu toniumrivier' ontstaat: plutonium dat de drem

pel naar een kernwapen verlaagt, doch ook i n han

den kan vallen van terroristen met a ll e chantage
mogelijkheden vandien J3 , wat weer leidt tot een vrij 

uitgebreid bewakingssysteem etc., al heb ik de term 

'atoomstaat' a l tijd overdreven gevonden. 

Persoonlijk vind ik het onverstandig de kant van 

de sne ll e kweekreactor op te gaan alvorens we de 
komende tientallen jaren zeer goed hebben onder-
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zocht welke andere mogelijkheden voor energie

opwekking bestaan. Want dat de plutoniumecono
mie tot continue spanning in de maatschappij zal 
leid en, daarvan ben ik overtuigd. Aan de andere 
kant is het zo'n belangrijke energie-optie dat het,. 
gezien de vele onzekerheden in de energiesituatie, 
hoogst onverstandig zou zijn als niet op enkele plaat
sen in de wereld - in internationaal verband - de 
kweekreactor werd ontwikkeld. 

Het internationale overleg zal de komende jaren 
vooral gericht zijn op het ontwikkelen van een nieu
we wereldwijde 'deal' over vreedzame kernenergie. 
Naast een systeem van leveringszekerheid van nu
cleaire materialen en uitrusting dienen een aantal 
maatregelen getroffen te worden die het gebruik van 
vreedzame kernenergie zo veilig mogelijk maken. 
Naast het verkrijgen van safeguards op alle nucleai
re materialen (zgn. fu ll scope safeguards) dient van
wege de bijzondere gevaren van plutonium een ef
fectiefinternationaal plutonium opslagregime aan
vaard te worden. Gevoelige delen van de splijtstof
cyclus kunnen het beste een multilateraal beheer 
krijgen, waardoor misbruik door één der deelne
mende landen zeer moeilijk wordt. Tenslotte dient 
er aan de controletechnieken nog wel het nodige 
gedaan te worden. Vele jaren intensief internatio
naal overleg ligt hier voor de boeg, maar de situatie 
ziet er op deze punten zeker niet hopeloos uit. 

Samenvatting en conclusies 

Als men de verspreiding van kernwapens als een 
serieus probleem ziet voor de toekomst van de we
reldgemeenschap, dan dient men op alle manieren 
dit probleem aan te pakken en prioriteit te geven. 
De internationale discussie over hoe vreedzame 
kernenergie op zo'n wijze kan worden toegepast dat 
zo weinig mogelijk kans op misbruik ontstaat, is in
tensief op gang gekomen. Het zo veilig mogelijk op
zetten van de splijtstofcyclus, en het zo goed moge-

lijk controleren daarvan, kan echter niet verhinde· 
ren dat een land toch t.Z.t. tot kernbewapening kan 
overgaan, al zal het daarvoor vaak een in ternatio· 
nale overeenkomst - met a lle repercu sies vandien -
moeten schenden. Veel te weinig is bestudeerd wel
ke specifieke politieke en militaire motieven een 
land heeft om tot kernbewapening over te gaan, ter
wij l de westerse landen tekort zijn geschoten hierop 
effectief in te spelen. Hier ligt een belangrijke taak 
voor de komende jaren. Alle pogingen proliferatie 
tegen te gaan zullen echter uiteindelijk - of mis
schien al vrij snel - falen als geen perspectief ont
staat dat het kernwapen door de huidige kernwa
pen ta ten zal worden ui tgebannen, eerst al politiek 
wapen en later fysiek in een daartoe aangepaste we
reldgemeenschap. 

Goed geverifieerde nucleaire wapenbeheersing 
dient een continu proces te zijn, ongestoord door 
de mate van 'detente': het gaat om de veiligheid 
van de gehele wereld op de lange termijn. 

Noten 

I. De eerste Franse kernbom had in handen kunnen vallen van 
het leger van de opstandige 'colons' in Algerije, de OAS. 

2. Kan men nog argumenteren dat in de oost-west-context een 
stabiele wederzijdse deterrent bestaat, bij het ontstaan van 
andere machtscentra wordt de stabiliteit aangetast. In dil 
verband wordt in de westerse vakliteratuur weinig aandacht 
besteed aan de ingewikkelde situatie waarin de Sovjet-Unie 
nu reeds verkeert, doordat het vier min ofmeer onafhankelij
ke kernmachten tegenover zich vindl. Hoe zou de Sovjet
Unie moeten weten of een aanval werd gelanceerd door een 
Amerikaanse, Franse ofin de toekomst wellicht Chinese on
derzeeër? 

3. Na het gebruik van atoombommen opJapan was de situatie 
rijp om vergaande maatregelen te treffen de kernbewapening 
te stoppen. Door het uitbreken van de koude oorlog mislukte 
dit en nam de dreiging van het gebruik van kernwapens lOe 
(Korea, Quemoy etc. ) . In de daaropvolgende periode werd 
het eventuele gebruik van kernwapens politiek steeds moei
lijker, een situatie die eigenlijk nog steeds bestaat. Maar een 
en ander lijkt nu weer de verkeerde kant op te gaan: steed 
nauwkeuriger kernwapensystemen om 'surgical strikes ' uit te 
voeren en de aanpassing van de nucleaire doctrines daaraan, 
discussies over invoering van het neutronenwapen waar
door de atoomdrempel verlaagd lijkt te worden, discussies 
over de beperkte kernoorlog etc. 
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4. In de nucleair-strategische wereld speelt 'perceptie' altijd 
een grote rol vergeleken met rationele overwegingen . Zowel 
de vs als de su vinden het politiek bijv. van het hoogste be
langtenminste 'gelijkwaardig' tezijn aan deander, terwijl dit 
voor de uitvoering van een afschrikkingsstrategie - militair 
gezien - helemaal niet nodig is: één onkwetsbare onderzeeër 
op zijn post is voldoende om onacceptabele schade toe te bren
gen aan de tegenpartij. 

5. De ontwikkelingen op het gebied van anti-satelliet-oorlog
voering in de su en de vs zijn buitengewoon zorgwekkend 
vanwege de mogelijke instabiliteiten die daaruit kunnen ont
staan. 

6. Met anclere woorden: we zijn nog lang niet toe aan de door 
Hans van Mierlo geschetste situatie van volledige nucleaïre 
ontwapening, waaraan inderdaad in de huidige politieke 
verhoudingen en structuren grote gevaren kleven. 

7. Het NP v bevriest het aantal kernwapens ta ten formeel op vijf, 
bevat een belofte van de kernwapens ta ten dat zij serieus aan 
nucleaire wapenbeheersing zullen werken , voorziet in over
dracht van technologie op het gebied van vreedzame kern
energie alsmede in een uniek systeem van internationale con
trole (safeguards) op alle nucleaire materialen in de niet
kernwapenstaten (partij bij het verdrag) en op nucleaire ex
porten naar andere niet-kcrnwapenstaten. Elke vijf jaar wordt 
het verdrag 'getoetst ' . Bij de laatste toetsing in 1980 kwamen 
ernstige moeilijkheden naar voren, vooral i.v.m. de voort-

8. 

9· 

gaande nucleaire wapenwedloop. 
Het verdrag van Tlatelolco verbiedt alle kernwapens in La
tijns-Amerika, terwijl de kernmachten op zich hebben geno
men geen kernwapens tegen de partijen te zullen gebruiken. 
Ook hier worden de in voetnoot 7 genoemde safeguards op de 
vreedzame nucleaire industrie door de Internationale Opga
nisatie voor Atoomenergie (IAEA) toegepast. 
Dit nog afgezien van het feit dat de meeste landen dan een 
internationale overeenkomst zouden moeten schenden: het 
NPV of middels nucleaire exporten opgelegde afeguards. 

10. Natuurlijk uranium bevat 0,7'% direct splijtbaar materiaal 
(U-235). In de meeste reactoren (zoals Borssele en Dode
waard) wordt uranium gebruikt dat tot enkele procenten U-
235 'verrijkt' is, materiaal dat nog steeds ongeschikt is voor 
kernbommen: daarvoor gebruikt men ± 90% verrijkt ura
nium. Het verrijken vindt plaats in speciale fabrieken, zoals 
de ultracentrifuge-installaties in Almelo. Men kan ook pluto
nium (Pu) voor kernbommen gebruiken . Pu wordt gevormd 
in reactoren en wordt in peciale installaties - opwerkings
fabrieken - weer uit de zeer radioactieve gebruikte splijtstof 
gehaald. Pu uit energiereactoren i overigens nieterggeschikt 
voor kernwapens. 

I I. Een mooi voorbeeld is de zgn. Khan-affaire, waarbij een Pa
kistaan de Nederlandse verrijkingstechnologie bemachtigde 
en cleze nu toepast voorde aanmaak van de Pakistaanse bom. 
En niet te vergeten de (één of meerdere) Nederlandse bedrij
ven die, zonder ook maar het geringste verantwoordelijk
heidsgevoel te tonen, aan deze zaak doelbewust hebben mee
gewerkt. 

12.De vs en andere uraniumleveranciers telden strenge export
eisen t.a.v. de opwerking van het door dat uranium gefabri
ceerde plutonium, terwijl tevens een gigantische studie werd 
verricht om alle splijtstofcycli met elkaar te vergelijken (In
ternationale Splijtstofcyclus Evaluatie, I N FeE). Inmiddels 
werd , mede op Nederlands initiatief, een studie begonnen 
naar een internationaal plutonium op lagregiem. Eveneens 
in IAEA-verband beginnen nu onderhandelingen - die nog 
vele jaren zullen duren - over een soort 'nieuwe deal' op 
vreedzaam nucleair terrein waarin leveringzekerheid van 
nucleaire materialen en uitrusting moet verkregen worden 
tegenover strenge controle-eisen. 

13. Niet dat een plutonium-bom zo gemakkelijk te maken is: een 
vrij uitgebreid team van experts van verschillende discipbnes 
is nodig en een en ander is gevaarlijk voor de terroristen zelf. 


