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In Japan herdenkt men nog steeds de, naar schatting, honderdzestigduizend slachtoffers 
van de eerste atoombommen op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki in 1945. Bij de 
atoombom bleef het niet. In Amerika werd al na een paar jaar een veel krachtiger wapen 
ontwikkeld: niet meer gebaseerd op kernsplitsing, maar op kernfusie. Daarmee werd een 
nieuw kernwapen geboren, de H-bom genoemd, die tegenwoordig meestal als 
thermonucleair wordt beschreven. De rechtvaardiging van de nieuwe kernwapens en 
kernkoppen was dat ze goedkoper, lichter en makkelijker op uiteenlopende 
overdrachtsmiddelen (raketten) waren te bevestigen dan de oorspronkelijke 
atoombommen.  

Thermonucleaire kernwapens werken pas na een voorafgaande explosie van een 
oorspronkelijke atoombom. De afschrikwekkende eigenschap van thermonucleaire wapens 
is hun veel sterkere explosieve kracht. Dat berust overigens op laboratoriumonderzoek en 
niet op een test. Dat maakt dat de daadwerkelijke kracht van hun explosieve werking met 
minder zekerheid is vast te stellen. Er bestaat echter consensus onder onafhankelijke 
onderzoekers dat die gemiddeld vijfhonderd tot duizend keer zo groot is als van het 
oorspronkelijke kernwapen.  

Over het invoeren van thermonucleaire kernwapens in de arsenalen van de grote 
mogendheden, is geen openbaar debat gevoerd. Sinds eind jaren vijftig zijn alleen zij rijk en 
machtig genoeg om die arsenalen te kunnen ontwikkelen. Deze kernwapens zouden vooral 
een strategische functie vervullen. Ze hebben een zeer groot, aarde-omspannend, bereik, 
waarmee ze een dreiging vormen voor andere grote mogendheden.  Alle andere 
kernwapens en hun raketten met een korter bereik, hebben dan weer een meer tactische 
functie.  

De grote mogendheden verdedigen het bezit van strategische kernwapens, omdat ze iedere 
mogelijk geachte aanval van een tegenstander voorkomen. Het proberen om een 
tegenstander uit te schakelen of te overwinnen was en is veel te riskant. Het vergelijken van 
de aard en omvang van de eigen nucleaire middelen met die van concurrerende grote 
mogendheden, kwam ervoor in de plaats. Die rivaliteit joeg wel de omvang van het aantal 
nucleaire wapens op tot absurde aantallen; tegenwoordig zijn dat er wel minder.  

Voor het elkaar weerhouden van een mogelijke aanval, zijn veel kleinere nucleaire arsenalen 
voldoende. Het terugbrengen tot ongeveer honderd stuks, werd als eerste bepleit door 
McGeorge Bundy in zijn To Cap the Volcano in Foreign Affairs. Het Verdrag voor 
Vermindering van Strategische nucleaire wapens (START), toonde aan dat vermindering van 
het aantal kernwapens in het gemeenschappelijk belang kan zijn van de grote 
mogendheden. Op de recente poging van Rusland om START te verlengen, is door Amerika 
terughoudend gereageerd.    

 



 

Onverwacht krachtig  

De oorspronkelijke kernwapens bleken in 1945 al onverwacht krachtig te zijn. De wapens 
van nu kunnen nu minder sterk, of juist sterker zijn. Het is geheim gebleven welke raketten 
met thermonucleaire, dan wel met oorspronkelijke kernwapens, zijn uitgerust.  Kernwapens 
zijn vaak beschreven alsof ze bestemd zijn voor het ‘slagveld’.  Nucleaire escalatie op het 
slagveld is echter niet te beteugelen en daardoor veel te riskant. Dat geldt eigenlijk voor de 
inzet van alle kernwapens. Het als eerste gebruiken is onwaarschijnlijk; dat bleek ook in 
oorlogen tussen kleinere kernwapenstaten als India en Pakistan.  

Tot nog toe heb ook ik te weinig rekening gehouden met het cruciale verschil tussen de 
gevolgen van de Hiroshimabom enerzijds en de thermonucleaire kernwapens met een 
gemiddeld vijfhonderd keer krachtiger werking anderzijds. Inmiddels heeft Daniel Ellsberg 
mij overtuigd van dit cruciale verschil.1 Hij is bekend door zijn rol bij de publicatie van de 
Pentagon Papers, die de oorlog in Vietnam hielpen te beëindigen. Door zijn werk voor de 
RAND Corporation, een van oorsprong Amerikaanse denktank, was Ellsberg al sinds het 
begin van de jaren zestig nauw betrokken bij besluitvorming rond het Amerikaanse 
veiligheidsbeleid. Daar hoorde wapenontwikkeling bij die bedoeld was om concurrenten, in 
die tijd vooral de Sovjet-Unie, de voet dwars te zetten. Ellsberg stelde tijdens de Koude 
Oorlog bij RAND zelfs een Amerikaans oorlogsplan op, dat overigens niet invloedrijk was en 
helemaal niet is uitgevoerd.  

Als consultant komend van RAND, had Ellsberg veel meer vrijheid dan hij als ambtenaar bij 
het ministerie van Defensie zou hebben gehad. Zo kon hij zich bijvoorbeeld kritisch 
bezighouden met het debat over ‘delegatie’. Was het alleen de president, of zouden ook 
militaire bevelhebbers over de inzet van kernwapens moeten beslissen? Zou de president 
hiermee zijn zeggenschap prijsgeven, of juist de doeltreffendheid groter zijn? Ellsberg 
schreef zijn recente boek The Doomsday Machine op grond van zijn eigen, langdurige, 
ervaringen met nucleaire planning. Hij is geneigd het ergste te veronderstellen en dat kleurt 
zijn perspectief op wat hij Doomsday noemt en de ontwikkeling daarvan. Ellsberg ziet die 
catastrofe vroeg of laat, op een noodlottig moment, ontstaan. Hij voorspelt niet, maar 
beschrijft wat de gevolgen zouden zijn bij het gebruik van thermonucleaire wapens. 

Nucleaire catastrofe 

Ellsberg beschrijft de nucleaire catastrofe als volgt: door de inzet van thermonucleaire 
wapens ontstaan vuurstormen, waarvoor geen enkele stad op de wereld gespaard kan 
blijven. Door de opgewekte rook kan de zon de aarde niet meer bereiken en zakt de 
temperatuur over de hele wereld tot het niveau van de ijstijd. Daardoor ontstaat er een 
‘nucleaire winter’ die over de hele wereldvoedselproductie onmogelijk maakt. Hongersnood 
is dan het lot van de nog levende mensen. Dit proces zou het einde van de mensheid, en 
waarschijnlijk ook van de meeste dieren, kunnen betekenen. 



Ellsbergs waarschuwing voor het mogelijk verschrikkelijke, alomvattende gevolg van de 
inzet van thermonucleaire wapens moet men zeer serieus nemen. De kans op een dergelijke 
catastrofale ontwikkeling mag heel klein zijn, maar als het overleven van de mensheid op 
het spel staat, moeten thermonucleaire wapens wereldwijd worden uitgebannen. Zolang 
dat niet gebeurt, moet de kans op een catastrofe zo klein mogelijk worden gemaakt. 
Bijvoorbeeld door wapenbeheersing. Dat betekent een nieuwe rol voor het Intermediate-
Range Nuclear Forces (INF)-verdrag en het nemen van andere vertrouwenwekkende 
maatregelen. Als is de kans op een catastrofe heel klein, nul is hij niet.   

De tegenwerping dat het ook met thermonucleaire wapens al zeventig jaar is goed gegaan, 
snijdt geen hout. Al was het meer dan een eeuw of langer goed gegaan, zekerheid dat dit 
blijvend zal zijn is niet te geven. Het ontstaan van Doomsday komt volgens Ellsberg 
onverwacht. Bijvoorbeeld door problemen met de, ingewikkelde, nucleaire machinerie. Hij 
schrijft de ontwikkeling en het opstellen van thermonucleaire wapens toe aan de 
beleidsprioriteit om de machtigste grote mogendheid te willen zijn en te blijven. Zijn analyse 
gaat vooral over wat hij ziet als het paraat houden van de ‘Doomsday-opstelling’ door de 
Verenigde Staten. Of die vergelijkbaar is met de andere grote mogendheden, weten we nog 
minder. Amerika was altijd toonaangevend, maar zijn rivalen laten geen grote achterstand 
ontstaan en investeerden daarom waarschijnlijk ook in thermonucleaire wapens. 

De grote mogendheden houden zich de laatste tijd weer meer bezig met hun relatieve 
nucleaire kracht en hun kernwapenarsenaal. Al kunnen ze kernwapens in feite niet 
gebruiken, toch doen ze of dat wél kan. Ze kunnen echter alleen maar proberen te 
voorkomen dat ze op de rivaal achteropraken. Thermonucleaire arsenalen tonen de 
absurditeit van de nucleaire wapenwedloop goed aan. Die houden de mogendheden 
gevangen in een dwangbuis, waaruit men alleen door samenwerking kan ontsnappen. Als 
dat zou kunnen zonder schade aan hun positie, zouden grote mogendheden misschien wel 
van hun nutteloze rivaliteit af willen. Ze zouden dan wel macht moeten prijsgeven en alle 
drie tegelijk daartoe bereid moeten zijn. Die samenloop is helaas minder waarschijnlijk dan 
hun blijvende rivaliteit.    

Dat beveiliging van kernwapens in het algemeen, en thermonucleaire arsenalen in het 
bijzonder, zeventig jaar lang goed heeft gewerkt is een belangrijke prestatie. Het was soms 
op het nippertje, als tenminste de analyse van de vele incidenten met kernwapens en 
kernenergie door tegenstanders van kernwapens goed gefundeerd is. De catastrofe is 
uitgebleven, maar de kans dat er wat misgaat blijft bestaan; zelfs als er een wereldwijd 
geweldsmonopolie zou bestaan. Is het dan moreel of ethisch te verantwoorden om de 
ontwikkelingen van kernwapens maar op hun beloop te laten, in de verwachting dat er ook 
in de toekomst niets gebeurt? Die struisvogelhouding en de impliciete ontkenning van enig 
gevaar is wijdverbreid.   



Onbedoelde escalatie  

Er is echter een nieuwe ontwikkeling die aandacht vereist. Dat betreft de toegenomen en 
mogelijk gevaarlijke gevolgen van entanglement: de samenhang tussen nucleaire en non-
nucleaire bewapening.2 Dat doet de mogelijkheid van onbedoelde escalatie toenemen. In 
het verlengde daarvan ligt de mogelijkheid van een catastrofe. Moeten alle thermonucleaire 
wapens de wereld uit? Hoe moeilijk dat ook zal zijn, het blijft nodig en wenselijk. De wereld 
zou veiliger zijn, door het verdwijnen van de meest bedreigende kernwapens. Die 
afschaffen, zou ook nuttig zijn voor de thermonucleair bewapende staten zelf. Hun zou de 
eer toekomen voorkomen van het voorkomen van een nucleaire catastrofe door een 
Doomsday-scenario.   

Een ander gevolg kan zijn dat het noodzakelijk is om samen te werken bij het afschaffen van 
thermonucleaire wapens, in plaats van met elkaar te concurreren. Samenwerking blijft ook 
geboden voor het scheppen van een inspectieregime. Afschaffen lost ook een ander 
probleem op: de grote mogendheden zitten nu vast aan wapens waarvan ze niet weten wat 
ze ermee moeten, behalve hun rivalen de ogen uitsteken en handelsoorlogen 
rechtvaardigen.    

Het is wel bemoedigend dat actieve militaire rivaliteit tussen de grote mogendheden geen 
directe rol meer speelt; vreedzame verhoudingen zijn nu regel en het gaat nu vooral over 
het houden van oefeningen, het testen van nieuwe raketten en financiering. De retoriek 
erachter heeft natuurlijk wel een politieke betekenis. Toch is dat niet helemaal zonder 
gevaar, omdat men in de hoofdsteden en in de media nog wel oorlogstaal gebruikt. Al is 
handel en economisch beleid belangrijker; het begrip oorlog is niet meer verbonden met 
militaire dreiging, maar met handel. De ‘handelsoorlog’ tussen Amerika en China belet niet 
dat hun vertegenwoordigers vreedzaam met elkaar aan de conferentietafel te zitten. 
Rusland doet niet mee en is geleidelijk geen grote mogendheid meer. Dat kan het land 
overigens heel gevaarlijk maken.  

Thermonucleaire wapens blijven de kans op een nucleaire catastrofe in zich houden, al zijn 
ze politiek net zo impotent als de oorspronkelijke kernwapens. Ook de nieuwste rol voor 
kernwapens betekent vooral het strelen van de ijdelheid van militairen, hoge ambtenaren 
en van sommige politici. Het behoud van thermonucleaire arsenalen is zinloos, omdat het 
gebruik van die wapens de eigen ondergang verzekert.  

Het bovenstaande mag men niet opvatten als een pleidooi voor het afschaffen van alle 
kernwapens. Het behouden van de oorspronkelijke kernwapens, heeft de onmisbare functie 
van het voorkomen van oorlog tussen kernwapenstaten. Die zouden misschien eerder 
bereid zijn om hun thermonucleaire arsenalen af te schaffen, als zij hun oorspronkelijke, op 
kernsplitsing gebaseerde, kernwapens konden behouden. De schade die deze kernwapens 
kunnen aanrichten is al zo groot, dat ze cruciaal kunnen zijn om oorlog te voorkomen. Dat 
leert ook McNamara’s mutual  assured destruction. Diens analyse van de rol van de 
oorspronkelijke kernwapens, is nog allerminst verouderd. 



Er is een groot verschil met de op kernfusie gebaseerde wapens.  Als er iets onvoorziens 
gebeurt, als de concurrentiestrijd tussen de grote mogendheden uit de hand loopt, of als er 
iets anders misgaat, dan kan dat het einde van de mensheid betekenen. Nu zijn we al 
geconfronteerd met de gevolgen van entanglement. Met name in de kwetsbare command- 
and-control-opstellingen. Die kunnen leiden tot verhoogd risico op het ontstaan van een 
onbedoelde en onbeheersbare oorlog. Verwaarloosd is het gemeenschappelijke belang van 
alle nationale staten, groot en klein, bij het voorkomen daarvan.  Het gevolg is de blijvende 
mogelijkheid van een catastrofe, die de grenzen van staten niet zal respecteren. De 
ontwikkeling van een gedeeld perspectief in de NAVO wordt nu vaker ondermijnd, dan 
bevorderd door de huidige Amerikaanse president. Die blijkt telkens weer nationalistisch en 
imperialistisch te denken. Het Europese deel van de NAVO is ondertussen afhankelijk van de 
Amerikaanse ‘atoomparaplu’. Is die samengesteld uit thermonucleaire kernwapens? We 
weten het niet.   

Godfried van Benthem van den Bergh is emeritus bijzonder hoogleraar Internationale 
Betrekkingen Erasmus Universiteit. Daarnaast is hij oud-voorzitter van het Nederlands 
Genootschap voor Internationale Zaken en oud -lid Adviesraad voor Internationale 
Zaken (AIV).  

Wilt u reageren? Mail de redactie: redactie@atlcom.nl.  
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