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De logica van
de Koude Oorlog
geldt nog altijd

WA�P�E�N�W�E�D�LO�O�P

Hypersone gliders zijn het nieuwste in raketwapens. Maar het
gevaar voor escalatie schuilt vooral in haperende communicatie
tussen nucleaire grootmachten.

Door�onze�medewerker
Bruno�van�Wayenburg

AMSTERDAM.�Het zijn onrustige tijden
voor bewapeningsexperts. Vorige week
vuurde Noord-Korea een ballistische raket
af vanaf een onderzeeër, en eerder deze
maand waren ze al opgeschrikt door het be-
richt dat China in augustus een proef heeft
uitgevoerd met FOBS, Fractional Orbital
Bombardment System. Daarbij wordt een
kernraket naar een baan om de aarde gelan -
ceerd, om een paar duizend kilometer ver-
derop weer af te remmen. Dan verlaat het
projectiel zijn baan om zich naar zijn doel te
storten – het Pentagon bijvoorbeeld.

Dit heeft voor China het voordeel dat de
baan van de raket ook over de Zuidpool
kan lopen, terwijl de VS nog geen raket-
schild aan de zuidgrens hebben staan. Bij
de proef landde het projectiel overigens
gewoon in China, meldt de Financial Ti-
me s, die het nieuws bracht op basis van
anonieme bronnen in Amerikaanse inlich-
tingendiensten. China zelf ontkent een
FOBS-proef te hebben uitgevoerd: het zou
gaan om een testvlucht met een civiel
ruimtevliegtuig in juli.

„Het is onduidelijk of het echt een
FOBS-test was”, zegt Marco Langbroek.
Hij is prominent in de wereld van satelliet-
trackers, amateurastronomen die de ba-
nen van geheime militaire satellieten vol-
gen. Langbroek leidt een pilot-onderzoek
van de Leidse universiteit en de lucht-
macht om deze gegevens systematisch in
kaart te brengen.

FOBS leek een reliek uit de Koude Oor-
log. De Sovjet-Unie had in de jaren zeven-
tig kort een systeem operationeel, ook al
was zij ondertekenaar van het verdrag uit
19 67 tussen de ruimtemachten dat het
plaatsen van wapens in een baan om de
aarde verbiedt. De maas in de verdrags-
tekst die de Sovjets gebruikten, was dat de
raket niet een hele baan om de aarde vol-
tooide. Vandaar de ‘fractional orbital’ ( ge-
deeltelijke baan) in de afkorting.

Hypersone gliders
Langbroek vindt de door de Financial Ti-
me s genoemde combinatie van FOBS met
een hypersone glider opmerkelijk. Hyper-
sone gliders zijn de allerlaatste mode in ra-
ketwapens: kegel- of deltavormige projec-
tielen die door de atmosfeer schieten met
snelheden boven Mach 5 –met ruim zeven-
duizend kilometer per uur ruim vijf keer de
geluidssnelheid, vandaar de benaming
‘hy p e r s o o n’. Dat is overigens nog altijd
langzamer dan een ballistische interconti-
nentale raket, de standaardraket om een
kernbom op een ander continent te laten
vallen. Maar het is wel veel sneller dan ge-
wone kruisraketten.

Kleine stuurvinnen geven hypersone
gliders een (minimale) manoeuvreerbaar-
heid om antiraketsystemen te ontlopen.
Ballistische raketten, die een grotendeels
vastgelegde paraboolbaan volgen, zijn

De Koude
Oorlog is
terug. Ik ben
opgegroeid in
de jaren
tachtig, en het
voelt weer als
va n o u d s

Marco�Langbroek
Universiteit�Leiden

voor raketschilden een gemakkelijker
doelw it.

Langbroek: „Door de lage baan zijn gli-
ders lastiger te detecteren voor radarsys-
temen, omdat ze pas laat boven de horizon
verschijnen. Door de hoge snelheid zijn ze
bovendien moeilijk neer te halen, want je
hebt maar een paar minuten om te reage-
ren. Dat is de reden waarom verschillende
landen eraan werken.”

China onthulde tijdens een parade in
2019 zijn DF-ZF-hypersone glider. Rus-
land heeft Avangard, een hypersone glider
die op 26 december 2018 een geslaagde
testvlucht maakte waarin Mach 27 zou
zijn gehaald. „Het perfecte nieuwjaarsca-
deau voor het land”, volgens president
Vladimir Poetin. Een kleinere versie, de
Kinzjal, kan vanaf een Russisch jachtvlieg-
tuig worden afgeschoten.

Eind september kondigde ook Noord-
Korea een geslaagde proef aan met een hy-
persone glider, begeleid door één vage te-
genlichtfoto (later doken duidelijker foto’s
op van een onmiskenbare glider, genomen
op een Noord-Koreaanse wapenbeurs).

Ook de VS hebben verschillende glider-
prototypes in ontwikkeling, maar be-
schikken nog niet over een operationeel
systeem. Het ministerie van Defensie
heeft aangekondigd er 1 miljard dollar per
jaar in te investeren. Frankrijk en Japan
hebben eveneens de bouw van hy p e r s o n e
gliders aangekondigd.

„De Koude Oorlog is terug. Ik ben opge-
groeid in de jaren tachtig, en het voelt
weer als vanouds”, concludeert Lang-
broek wrang grappend.

Niet te stoppen
De wapenwedloop beperkt zich niet tot
hypersone projectielen. China werkt aan
lasers om satellieten of andere doelen uit
te schakelen en aan een ruimtevliegtuig
voor operaties in een baan om de aarde,
vergelijkbaar met het al jaren operationele
ruimtevliegtuig X37-B van de Space Force,
de nieuwe ruimtevaarttak van de Ameri-
kaanse strijdkrachten.

Naast de Avangard kondigde Poetin in
zijn presidentiële speech in 2018 nog een
hele reeks nieuwe wapens aan, zoals de
nucleair aangedreven kruisraket Boere-
vestnik, met vrijwel onbeperkt bereik.
Operationeel zijn deze wapens nog niet.

De VS en daarmee het westen lopen ach-
ter, onder ander op het gebied van hyper-
sone wapens, zegt Paul van Hooft van het
Hague Center for Strategic Studies (HCSS),
een denktank gericht op veiligheid en mili-
tairstrategische vragen. Van Hooft: „Is
daarmee alles opeens anders? Niet per se.
Een hypersoon wapen met een kernkop
hoeft niet gevaarlijker te zijn dan een be-
wapende ballistische raket, want in de
praktijk kun je ze beide nauwelijks stop-
p e n .”

De VS en delen van Europa worden ver-
dedigd met luchtverdedigingssystemen
die vijandelijke dreigingen vanuit de lucht

In�2019�toonde�China�zijn�DF-17�hypersonische�raket (boven).�Zuid-Koreanen�volgen�nieuwsover�een�Noord-Koreaanse�raket-
test,�in�september�(onder).
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De hotline
tussen de VS
en China ging
urenlang over
in een lege
kamer

kunnen uitschakelen, van drones en
kruisraketten tot de nucleaire Interconti-
nentale Ballistische Raketten.

De NAVO heeft zulke Missile Defense-
batterijen aan de Amerikaanse westkust
ter verdediging tegen Chinese ballistische
raketten, en aan de noordgrenzen tegen
Russische raketten. Als de FOBS-dreiging
reëel blijkt, zal ook het zuiden beter be-
schermd moeten worden. Ook in Roeme-
nië en in de Middellandse Zee heeft de
NAVO systemen die officieel bedoeld zijn
om Europa te beschermen tegen raketten
van Noord-Korea of Iran.

In zorgvuldig voorbereide tests lukt het
af en toe om de (eigen) inkomende ballisti-
sche raketten te vernietigen, maar de om-

standigheden bij zulke tests zijn voorspel-
baar, en toch mislukken ze nogal eens.

Van Hooft: „Nog altijd geldt: Als Beijing
Washington wil treffen, kan dat door ge-
woon flink wat ballistische kernraketten
te sturen, en andersom kunnen de VS ook
Beijing raken.”

Kans op vergissingen
Dat zou op een allesvernietigende kern-
oorlog uitdraaien, waarin grote delen van
de aarde vervuild worden met radio-ac-
tieve fall-out en waarin stof in de atmos-
feer tot een nucleaire winter zou leiden.
Niet aan te raden. De krankzinnige Koude-
Oorlogslogica van de Mutual Assured De-
struction (MAD, wederzijds gegaran-
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deerde vernietiging) heeft zijn geldigheid
nog niet verloren.

Er is wel een belangrijk verschil. Des-
tijds, zegt Van Hooft, „waren raketten niet
zo precies. Je kon er gemakkelijk honder-
den of duizenden meters naast zitten.”
Voor het vernietigen van een stad met een
kernwapen maakte dat niet uit. Maar het
was toen onmogelijk specifiek bepaalde
doelen uit te schakelen met conventionele
raketten, geladen met niet-nucleaire ex-
plosieven. Daarvoor had je een kernwa-
pen nodig, en het zou onvermijdelijk tot
een kernoorlog leiden.

De afgelopen decennia zijn wapens
steeds preciezer naar hun doelen te sturen
met hulp van satellietnavigatie en beel-

den geleverd door satellieten, vliegtuigen
en drones. Van Hooft: „Conventionele wa-
pens zijn dus gevaarlijker geworden: je
hebt nu een categorie geavanceerde con-
ventionele wapens die taken kunnen ver-
vullen waarvoor je vroeger kernwapens
nodig had.”

Rusland en China hebben daar de laatste
jaren in geïnvesteerd, en daardoor is het
voor hen gemakkelijker geworden om op
lange afstand doelen uit te schakelen zon-
der meteen een kernoorlog uit te lokken.

Bijkomend probleem is dat van de bui-
tenkant niet zichtbaar is of er een kernkop
op een raket zit. Sinds de Koude Oorlog
proberen kernmachten al te veel ambiguï-
teit te vermijden, zegt Van Hooft. „Als je
dan een ballistische raket uit het midden
van de oceaan ziet opstijgen, dus vanaf
een onderzeeër, weet iedereen: die raket
draagt een kernkop.” Maar met de huidige
hypersone gliders en geavanceerde con-
ventionele kruisraketten die beide soor-
ten ladingen afleveren, is het risico op on-
duidelijkheid, vergissingen en nucleaire
escalatie groter.

Ook de rest van de militaire infrastruc-
tuur is in de loop der tijd meer vermengd
geraakt, vooral in China: radarposten,
commandocentra, luchtafweersystemen
en raketsilo’s doen dienst voor zowel nu-
cleaire als conventionele wapens. Ook dat
maakt het risico op nucleaire escalatie door
vergissingen of misverstanden groter.

Open communicatielijnen kunnen hel-
pen blunders te voorkomen, net als de wa-
penverdragen van het soort dat in de afge-
lopen jaren juist in hoog tempo is opge-
zegd, zoals het ABM-verdrag met Rusland
(over de beperking van antiballistische ra-
ketten) dat de VS in 2002 opzegden, en het
I N F-ve rd r a g waar beide landen in 2019 uit
s t a p te n .

Om fatale vergissingen te voorkomen
stelden de Sovjet-Unie en de VS in 1962
een hotline in, een directe telefoonlijn
tussen beide landen om in geval van nood
te kunnen overleggen. Een vergelijkbaar
Chinees-Amerikaans communicatieka-
naal, opgezet in 2008, lijkt niet vlekkeloos
te werken. China heeft de lijn een paar
keer tijdelijk opgezegd uit protest tegen
Amerikaanse acties. De topdiplomaat
voor Azië van de regering-Biden, Kurt
Campbell, is er dan ook niet gerust op. Hij
zei in mei: „We hebben een hotline, maar
de paar keer dat we hem gebruikt hebben,
ging hij urenlang over in een lege kamer.”


