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Inleiding 

 

Op 11 en 13 mei 1998 bracht India vijf kernwapens tot ontploffing in ondergrondse 

testopstellingen. Aan het einde van diezelfde maand claimde Pakistan het voorbeeld 

van India met zes eveneens ondergrondse testexplosies te hebben gevolgd. Beide 

landen traden daarmee openlijk toe tot de selecte groep van kernwapenstaten. Dat 

kwam niet geheel als een verassing. Sinds de jaren 1970 werden India en Pakistan al 

gerekend tot de risicostaten.
1
 De internationale gemeenschap reageerde niettemin 

geschokt op de door beide landen uitgevoerde testexplosies. Op 15 mei veroordeelde 

de G8 – bijeen in Birmingham – de Indiase testen scherp in een gezamenlijke 

verklaring en riep het land op zich opnieuw aan te sluiten bij de ‘mainstream of 

international opinions’.
2
 Op dat moment werd Pakistan nog verzocht om af te zien van 

het nemen van kernproeven. Dat bleek vergeefs. Op 6 juni dienden de ambassadeurs 

bij de Verenigde Naties van de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad 

gezamenlijk resolutie 1172 in die unaniem werd aangenomen.  In de resolutie werden 

de testen veroordeeld, werden India en Pakistan opgeroepen hun 

kernwapenprogramma’s stop te zetten en bilateraal overleg te voeren en werden alle 

andere staten opgeroepen om exportcontrolemaatregelen te nemen. 

Met de toetreding tot de selecte club van kernwapenstaten door India en 

Pakistan nam het internationale gevoel van dreiging dat uitging van kernwapens toe. 

The Bulletin of Atomic Scientists verzette zijn Doomsday Clock van veertien naar 

negen minuten voor twaalf, de grootste toename van de nucleaire dreiging sinds het 

einde van de Koude Oorlog.
3
 India en Pakistan waren sinds hun ontstaan in 1947 

verwikkeld in een voortdurend conflict en hadden sindsdien drie oorlogen gevoerd. 

Het vooruitzicht van een nieuwe oorlog met nu mogelijk de inzet van kernwapens 

baarde de internationale gemeenschap terecht zorgen. Nucleaire oorlogvoering tussen 

India en Pakistan zou niet, zoals in de Koude Oorlog, leiden tot het einde van de 

mensheid, maar het doemscenario was en is overweldigend. Miljoenen mensen vinden 

                                                 
1
 Er bestaan meerdere van dergelijke lijsten met staten en het (vermoedelijke) aantal kernkoppen 

waarover zij beschikken, zoals bijvoorbeeld van de Federation of American Scientists (www.fas.org), 

het Stockholm International Peace Research Institute (www.sipri.org) en het Bulletin of Atomic 

Scientists (www.thebulletin.org).  
2
 Alle genoemde verklaringen en resoluties zijn te raadplegen op de volgende website: 

http://www.basicint.org/pubs/Research/1999involving_indpak-docs.html , laatst geraadpleegd op 16 

december 2006. 
3
 Zie: http://www.thebulletin.org/minutes-to-midnight/timeline.html , laatst geraadpleegd op 6 

december 2006. 
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in het geval van een kernoorlog tussen  beide landen direct de dood. Grote delen van 

India en Pakistan raken voor lange tijd onbewoonbaar en radioactieve stofwolken 

zullen neerkomen in de buurlanden. Amerikaanse wetenschappers hebben berekend 

dat een nucleaire oorlog met 100 kernwapens met de relatief kleine kracht van de bom 

die boven Hiroshima is afgeworpen, wereldwijde gevolgen heeft voor het klimaat.
4
 

Door temperatuurdaling en radioactieve vervuiling van landbouwgrond zouden nog 

eens vele miljoenen mensen sterven tot ver buiten het conflictgebied. 

Tegelijkertijd kunnen kernwapens, juist door de grote vernietigende kracht, de 

kans op een oorlog verkleinen en daarmee de stabiliteit vergroten. Het verband tussen 

kernwapens en de stabiliteit tussen staten is ontstaan tijdens de Koude Oorlog. De 

invloedrijke Amerikaanse historicus John Lewis Gaddis stelde eind jaren tachtig dat 

verschillende gebeurtenissen en conflicten in de verhouding tussen de Verenigde 

Staten en de Sovjetunie in het verleden tussen andere staten weldegelijk tot oorlog 

hadden geleid.
5
 De aanwezigheid van kernwapens had, volgens Gaddis, bijgedragen 

aan het uitblijven van directe oorlogvoering tussen beide machtsblokken. Door de 

dreiging van wederzijdse vernietiging – beide partijen worden afgeschrikt van een 

aanval door het vooruitzicht op zelfvernietiging – was de kans op grootschalige 

oorlogvoering tussen beide partijen sterk verkleind. Deze stabiliserende werking van 

nucleaire afschrikking in de Koude Oorlog heeft sommigen ertoe gebracht 

optimistisch te zijn over de verspreiding van kernwapens naar andere staten dan de 

vijf erkende kernmachten.
6
 De bekendste van hen is Kenneth Waltz die in 1981 zijn 

bekende More May Be Better paper publiceerde, waarin hij zijn optimisme voor het 

eerst uiteenzette.
7
 Ook volgens Waltz toonde de geschiedenis van de Koude Oorlog 

aan dat nucleaire afschrikking om een aantal redenen grootschalige oorlogen tussen 

kernwapenstaten onwaarschijnlijk maakt. De ontwikkelingsgraad van staten en de 

omvang van hun macht heeft daarop geen invloed. Dat laatste verklaarde hij, naast de 

                                                 
4
 Owen B. Toon e.a., ‘Consequences of Regional-Scale Nuclear Conflict’ in: ScienceMag vol. 315 

(Maart 2007), blz. 1224 – 1225. 
5
 John Lewis Gaddis, ‘The Long Peace: Elements of Stability in the Postwar International System’ in: 

M.C. Brands e.a. (eds), De Veiligheid van Europa. Aspecten van de Ontwikkeling van het Europese 
Statenstelsel (Rotterdam 1991), blz. 279 – 317. 
6
 Onder het Non-Proliferatie Verdrag (NPV) zijn de Verenigde Staten, Rusland, Frankrijk, Groot-

Brittannië en China erkend als kernwapenstaten. India, Pakistan en Israël zijn dat niet, maar dat maakt 

hun kernwapens nog niet illegaal aangezien zij niet bij het verdrag zijn aangesloten. 
7
 Kenneth N. Waltz, The Spread of Nuclear Weapons: More May Be Better, Adelphi Paper 171 

(Londen 1981). Voor deze scriptie is gebruik gemaakt van de herziene versie, Kenneth N. Waltz, 

‘More May Be Better’, in: Scott D. Sagan en Kenneth N. Waltz, The Spread of Nuclear Weapons. A 
Debate Renewed (2

e
 editie, New York en Londen 2003), Blz. 3 – 45. 
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historische lessen, vanuit de militaire logica van het structureel Realisme. Het maakt 

volgens het structureel Realisme geen verschil welke omvang en macht staten hebben 

of welke culturele achtergrond.
8
 Derhalve zouden kernwapens ook de relatie tussen 

India en Pakistan kunnen stabiliseren en een oorlog juist voorkomen. De stabiliteit 

tussen deze twee staten sinds de openlijke verwerving van kernwapens in 1998 staat 

centraal in deze scriptie. 

In de studie van de internationale betrekkingen valt het verband tussen 

kernwapens en stabiliteit onder het brede begrip wapenbeheersing dat is ontstaan in de 

jaren 1950 en 1960. In 1987 wees Jan-Geert Siccama op de grote verwarring over de 

betekenis van het begrip.
9
 Aanvankelijk had wapenbeheersing betrekking op de 

militaire stabiliteit, met name de nucleaire afschrikking, wat het onderwerp vormt van 

deze scriptie. Vanuit die benadering is wapenbeheersing een middel om in de 

internationale politiek tot een gewenste militaire situatie te komen. Maar in de loop 

der jaren verschoof de focus van diplomaten, politici en veel wetenschappers naar de 

onderhandelingen over de beperking van de aantallen wapens en het tegengaan van de 

verspreiding ervan naar andere staten. Het uiteindelijke doel werd algehele 

kernontwapening. Volgens Siccama is het belangrijkste argument om die ‘fixatie’ los 

te laten, en terug te keren naar de oorspronkelijke vorm van wapenbeheersing, ‘dat 

voorstellen en uitkomsten [van die onderhandelingen] lang niet altijd hoeven te leiden 

tot, of zelfs maar gericht zijn op, grotere militaire stabiliteit en vermindering van de 

kansen op het uitbreken van oorlogen.’
10

 Wie wapenbeheersing opvat als een middel 

om in de internationale politiek tot een gewenste militaire situatie te komen, doet 

volgens Siccama ‘uitspraken over de soorten en aantallen wapens die hij over en weer 

opgesteld wil zien.’
11

 Wapenbeheersing onderscheidt zich van het algemene militaire 

aankoopbeleid van staten in het wederzijdse karakter. De opbouw en omvang van het 

eigen arsenaal moet in samenhang worden gezien met die van het arsenaal van de 

(potentiële) tegenstander. Die benadering van de wapenbeheersing vormt het 

uitgangspunt voor deze scriptie. 

Hoewel het streven naar stabiliteit tussen twee (of meer) kernwapenstaten 

vanzelfsprekend mag lijken, wordt in het geval van India en Pakistan vanuit het 

internationale non-proliferatieregime nog altijd in de eerste plaats gestreefd naar de 

                                                 
8
 Ibidem, 4 – 9. 

9
 Jan-Geert Siccama, Wapenbeheersing, Clingendael Cahier 5 (‘s-Gravenhage 1987), blz. 10 – 32. 

10
 Ibidem, blz. 7. 

11
 Ibidem, blz. 21. 
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kernontwapening van beide staten. In de Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties worden India en Pakistan, samen met Israël, jaarlijks in een resolutie 

opgeroepen tot het Non-Proliferatie Verdrag toe te treden als niet-kernwapenstaten.
12

 

In de eerste jaren na de Koude Oorlog bestond enig optimisme over de haalbaarheid 

van algehele kernontwapening, maar het ligt niet voor de hand dat die op afzienbare 

termijn kan worden gerealiseerd. Ook in het geval van India en Pakistan zijn er geen 

signalen dat er bereidheid tot kernontwapening bestaat. De kernbewapening van beide 

staten moet derhalve als een voldongen feit worden beschouwd. Het realiseren van 

een militair wenselijke situatie – namelijk stabiliteit tussen India en Pakistan – is 

echter geen wondermiddel. De grondleggers van de ‘klassieke’ wapenbeheersing 

stelden reeds dat er geen technisch hulpmiddel bestaat dat de onderliggende politieke 

problemen kan oplossen.
13

 Ook bij de op stabiliteit ingerichte kernwapenarsenalen is 

het in geval van oorlog de bedoeling ze in te zetten. Het hoogst haalbare is de kans 

daarop te minimaliseren. 

 

Deze scriptie is opgezet vanuit de volgende vraagstelling, die zal worden beantwoord 

aan de hand van een drietal deelvragen. 

 

Wat is de betekenis van het verwerven van kernwapens door India en Pakistan 

in 1998 voor de stabiliteit tussen beide staten? 

 

- Wat waren de motieven voor India en Pakistan om kernwapens te 

verwerven en hoe verhouden die zich tot het conflict tussen beide staten? 

 

- Wat is de relatie tussen kernwapens en stabiliteit? 

 

- Hoe stabiel is de relatie tussen India en Pakistan, afgaande op de 

samenstelling van beide arsenalen, sinds het openlijk verwerven van 

kernwapens door beide staten in 1998? 

 

                                                 
12 Towards a nuclear-weapon-free world: accelerating the implementation of nuclear disarmament 
commitments, Resolutie aangenomen door de Algemene Vergadering, sessie 60, nummer 56, 2006. Zie: 

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/490/96/PDF/N0549096.pdf?OpenElement . 
13

 Jan-Geert Siccama, Wapenbeheersing, blz. 67 – 69. 
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De hoofdstukken zijn ingedeeld naar de te beantwoorden deelvragen. In het eerste 

hoofdstuk wordt een achtergrond gegeven bij het conflict waarin India en Pakistan 

sinds hun ontstaan in 1947 zijn verwikkeld. Het behandelt kort de oorzaken en 

kenmerken van het conflict, de gevoerde oorlogen en de belangrijkste ontwikkelingen 

in de militaire verhouding tussen beide staten. Eveneens wordt ingegaan op de 

motieven van India en Pakistan voor de verwerving van kernwapens en hoe die zich 

verhouden tot het conflict tussen beide staten. Tot slot wordt in dit hoofdstuk 

uiteengezet wat de invloed van andere staten is geweest op de verwerving van 

kernwapens – zowel via het internationale non-proliferatie beleid als via 

wapenleveranties als via directe steun aan de nucleaire programma’s. 

 In het tweede hoofdstuk wordt de relatie tussen kernwapens en stabiliteit nader 

uiteengezet. Dat gebeurd aan de hand van vier scenario’s waarin de inzet van 

kernwapens mogelijk is of de aanwezigheid ervan de instabiliteit juist verhoogd. Het 

eerste scenario heeft betrekking op de situatie waarin de kernwapens van beide of van 

een van beide staten nog in ontwikkeling zijn: de mogelijkheid van een preventieve of 

preëmptieve aanval met conventionele middelen. In de overige scenario’s beschikken 

beide staten over kernwapens. Het tweede scenario heeft betrekking op de directe 

nucleaire confrontatie tussen twee van kernwapenstaten. Het derde scenario heeft 

betrekking op de (onbedoelde) escalatie van een conventioneel conflict naar de inzet 

van kernwapens en het vierde en laatste scenario op de inzet van kernwapens door een 

ongeluk of oneigenlijk gebruik (bijvoorbeeld lancering zonder toestemming) die 

kunnen leiden tot een nucleaire confrontatie. Uit de analyse volgen de voorwaarden 

waaraan kernwapenstaten moeten voldoen om door middel van kernwapens stabiliteit 

te realiseren in deze verschillende scenario’s. 

 In het derde hoofdstuk wordt de stabiliteit tussen India en Pakistan sinds de 

verwerving van kernwapens in 1998 geanalyseerd aan de hand van de voorwaarden 

die in het tweede hoofdstuk worden geformuleerd. Daarin zal de second-strike-

capability van zowel India als Pakistan centraal staan. Om te onderzoeken in hoeverre 

beide staten daarover beschikken – en in hoeverre er dus sprake is van stabiliteit – 

worden de volgende capaciteiten van beide staten afzonderlijk geanalyseerd. Dat zijn 

met betrekking tot mogelijkheid van een preventieve of preëmptieve aanval met 

conventionele middelen: de luchtmacht, de luchtverdediging, de spreiding en 

bescherming van de nucleaire faciliteiten en de overbrengingsmiddelen en het beleid 

en de opvattingen ten aanzien van dergelijke aanvallen. Voor de analyse van de 
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gecombineerde algehele stabiliteit komen de volgende capaciteiten van beide staten 

aan bod: de kernwapens, de overbrengingsmiddelen, de conventionele capaciteiten, de 

nucleaire doctrine en command en control en het vermogen om ongelukken en 

oneigenlijk gebruik te voorkomen. 

 In het vierde en laatste hoofdstuk wordt ingegaan op het Kargil conflict uit 

1999 waarin India en Pakistan op beperkte schaal oorlog voerden in het noorden van 

het Indiase gedeelte van de door beide staten geclaimde provincie Jammu en Kasjmir. 

Pakistaanse irreguliere troepen trokken in april van dat jaar het gebied binnen en 

raakten in gevecht met het Indiase leger. Tijdens het conflict vielen aan Indiase zijde 

524 doden en 1363 gewonden. Aan Pakistaanse zijde vielen 696 doden, het aantal 

Pakistaanse gewonden is onbekend. Ondanks de mobilisatie van grote delen van de 

legers in zowel India als Pakistan, bleven de gevechten beperkt tot het Indiase 

gedeelte van Jammu en Kasjmir. Na zware druk van de Amerikaanse president 

Clinton besloot de Pakistaanse regering, die aanvankelijk iedere betrokkenheid 

ontkende, op 4 juli de irreguliere troepen terug te trekken. Het Kargil conflict biedt 

een goede casus om de bevindingen uit de voorafgaande hoofdstukken te toetsen, 

aangezien India en Pakistan bij het uitbreken ervan reeds een jaar openlijk over 

kernwapens beschikten. In het bijzonder wordt bekeken welke rol de kernwapens 

speelden in het conflict en hoe groot de stabiliteit tussen India en Pakistan is in het 

geval van een conventionele actie. 
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I Het conflict en de verwerving van kernwapens 

 

1 Het voortdurende conflict tussen India en Pakistan 

 

De Britse kroonkolonie India verkreeg op 15 augustus 1947 de lang nagestreefde 

onafhankelijkheid. De opdeling in twee afzonderlijke staten, India en Pakistan, leidde 

tot een grote volksverhuizing van meer dan tien miljoen mensen in beide richtingen 

en ging met veel geweld gepaard. Treinen met vluchtelingen werden stilgehouden en 

de inzittenden uitgemoord, waarna de treinen alsnog met honderden doden aan boord 

naar hun eindbestemming op weg gingen.
14

 Tot in de jaren 1940 was deze uitkomst 

geenszins vanzelfsprekend. Onder leiding van Mahatma Gandhi en Jawaharlal Nehru 

streefde het Indian National Congress naar een onafhankelijke eenheidsstaat met een 

seculiere en liberaal democratische staatsvorm. Maar het feit dat een overgrote 

meerderheid van de bevolking uit Hindi bestond, leidde bij moslimleiders tot de vrees 

dat de belangen van hun achterban in de democratische besluitvorming zouden 

wegvallen. Om dat te voorkomen richtten zij in 1906 de Muslim League Party op en 

dwongen bij de Britten een opdeling van de kiesdistricten af.
15

 Pas nadat in 1937 de 

Indian National Congress Party de verkiezingen won in meerdere provincies, mede 

door stemmen van veel moslims, begon de Muslim League Party te denken aan een 

eigen staat. In maart 1940 verklaarde hun leider, Mohammad Ali Jinnah, de 

oprichting van de islamitische staat Pakistan tot doel van de partij. 

 Bij de onafhankelijkheid kreeg India de delen van de voormalige kolonie waar 

de meerderheid van de bevolking hindu was en Pakistan de delen met een 

meerderheid aan moslims, inclusief het door India van Pakistan gescheiden Bengalen 

(het huidige Bangladesh). De ruim 500 kleine prinselijke staten, die onder de Britten 

gedeeltelijk zelfstandig waren geworden, kregen het recht om zelf te beslissen bij 

welke staat zij zich aansloten. Drie daarvan kozen echter voor onafhankelijkheid. In 

Hyderabad en Junagadh bestond de meerderheid van de bevolking uit Hindi en zij 

werden uiteindelijk door India ingelijfd. In het Prinsdom Jammu en Kasjmir bestond 

                                                 
14

 Schattingen van het totale aantal doden lopen uiteen van enkele honderdduizenden tot een miljoen. 

Zie: Barbara D. Metcalf en Thomas R. Metcalf, A Concise History of India (Cambridge GB 2002), blz. 

200 – 223. 
15

 In 1909 kregen de Indiase onderdanen beperkte invloed in het bestuur van de kolonie, eerst op lokaal 

en provinciaal niveau, later ook op nationaal niveau. De Britten stemden in met de wensen van de 

moslimleiders, omdat zij in de verdeeldheid een mogelijkheid zagen om de nationalistische beweging 

te verzwakken. 



 10 

echter geen duidelijke islamitische of hinduistische meerderheid. In oktober 1947 

trokken irreguliere troepen vanuit Pakistan het gebied binnen. Het prinsdom riep de 

hulp van India in en sloot alsnog een akkoord om zich bij dat land aan te sluiten. 

Jinnah, inmiddels president van Pakistan, zond vervolgens het reguliere leger. Wat 

volgde was een korte oorlog die duurde tot eind 1948 en eindigde in een staakt het 

vuren onder toezicht van de Verenigde Naties. Internationale waarnemers zagen toe 

op de naleving van de gemaakte afspraken over de tijdelijke opdeling van Jammu en 

Kasjmir langs een ‘Line of Control’, terwijl onderhandelingen over een definitief 

akkoord werden gevoerd. Dat akkoord is sindsdien nooit bereikt. 

 In augustus 1965 kwam het conflict opnieuw tot een korte oorlog nadat India 

een door Pakistan voorgestelde volksraadpleging in het prinsdom weigerde.
16

 De 

gevechten eindigden waar zij begonnen: in januari 1966 erkenden India en Pakistan 

opnieuw de status quo die sinds 1948 bestond in de Tasjkent Verklaring. Die was 

vooral onder druk van de Verenigde Naties, met een hoofdrol voor de Sovjetunie, tot 

stand gekomen. De derde oorlog die volgde op de opstand in Oost-Pakistan 

(Bengalen) in 1971 had wel ingrijpende gevolgen.
17

 In maart van dat jaar probeerde 

het Pakistaanse leger de opstand in het oostelijke gedeelte van het land te 

onderdrukken met geweld. Maar door de massale desertie van Bengaalse soldaten 

werd het centrale gezag pas in mei hersteld. Daarbij werden duizenden opstandelingen 

vermoord en bijna 10 miljoen vluchtelingen staken de grens met India over. India 

steunde de Bengaalse opstandelingen aanvankelijk alleen door training en 

bevoorrading, maar ging al snel over tot een blokkade van de Oost-Pakistaanse 

havens. Indiase troepen trokken vervolgens vanaf november 1971 Oost-Pakistan 

binnen en bevochten actief het Pakistaanse leger. Nadat Pakistan op 4 december 

luchtaanvallen uitvoerde op doelen in West-India en een grondoffensief inzette in 

Kasjmir, reageerde India met een uitgebreid luchtoffensief en beschoot Karachi vanaf 

zee. Op 16 december viel de hoofdstad van Oost-Pakistan, Dakka, wat uiteindelijk de 

onafhankelijkheid van Bangladesh betekende. In het westen had India beperkt territoir 

gewonnen op Pakistan, maar de Pakistaanse luchtmacht en marine waren overtuigend 

verslagen en het risico van een tweefronten oorlog was door India voor de toekomst 

weggenomen. Niettemin kon het land het succes van de oorlog niet omzetten in een 

oplossing van het algehele conflict met Pakistan over de kwestie Kasjmir.  

                                                 
16

 Zie Gobal Security: http://www.globalsecurity.org/military/world/war/indo-pak_1965.htm  
17

 Zie Gobal Security: http://www.globalsecurity.org/military/world/war/indo-pak_1971.htm  
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Hoewel sindsdien geen oorlogen meer zijn gevoerd, is langs de grens in 

Kasjmir en Jammu regelmatig over en weer geschoten. In 1984 kwam het tot zeer 

kleinschalige oorlogvoering op het hoogste slagveld ter wereld, de Siachen Gletscher, 

op 5400 meter boven zeeniveau.
18

 De meeste slachtoffers vielen hier echter door de 

extreme omstandigheden. In 1987 hield het Indiase leger een grootschalige oefening 

onder de naam BrassTacks aan de grens met Pakistan, waaraan zowel grondtroepen 

als de luchtmacht deelnamen.
19

 Pakistan vreesde dat het een dekmantel was voor een 

verrassingsaanval en mobiliseerde het eigen leger. Pas na bilateraal overleg op 

ministerieel niveau kon escalatie worden voorkomen. Alleen in 1999 kwam het 

wederom tot kleinschalige oorlogvoering in Kargil, in het Indiase gedeelte van Jammu 

en Kasjmir, wat later in deze scriptie nog uitgebreid aan de orde komt. 

Onder redactie van T.V. Paul verscheen recent een bundeling artikelen over de 

oorzaken van het conflict tussen India en Pakistan door een aantal met het onderwerp 

bekende auteurs uit verschillende disciplines.
20

 Volgens Paul vormt het belangrijkste 

kenmerk van het conflict het voortdurende karakter. Dat is volgens hem het gevolg 

van de te kleine asymmetrie in militaire middelen en de onverenigbare politieke 

uitgangspunten van beide landen.
21

 De starre politieke uitgangspunten van India en 

Pakistan hebben sinds de onafhankelijkheid een diplomatieke oplossing – een 

compromis – van het conflict onmogelijk gemaakt. Het territoriale dispuut vormt 

daarin de kern. Voor Pakistan is Kasmir onlosmakelijk verbonden met de nationale 

identiteit en volgt de aansluiting bij Pakistan logisch uit de opdeling van de 

kroonkolonie in 1947. Het land is er van overtuigd dat een referendum dat ook zou 

aantonen. De Indiase claim op het gebied wordt door Pakistan uitgelegd als een 

poging om het bestaansrecht van Pakistan als geheel te ondermijnen. Maar ook voor 

India is Kasjmir onlosmakelijk verbonden met de nationale identiteit. Als seculiere 

staat wil het niet instemmen met een religieus geïnspireerde afscheiding. Immers 

stamt de familie van Indiaas eerste premier, Nehru, uit Kasjmir. In meer praktische 

zin vreest India de afscheiding van andere gebiedsdelen als in het geval van Jammu en 

Kasjmir concessies worden gedaan. 

De asymmetrie in middelen is, op het eerste gezicht, overweldigend in het 

voordeel van India. In vergelijking met Pakistan is het superieur in omvang van de 

                                                 
18

 Zie Gobal Security: http://www.globalsecurity.org/military/world/war/siachen.htm  
19

 Zie Gobal Security: http://www.globalsecurity.org/military/world/war/brass-tacks.htm  
20

 T.V. Paul (ed.), The India-Pakistan Conflict. An Enduring Rivalry (Cambridge GB 2005). 
21

 T.V. Paul, ‘Causes of the India-Pakistan Enduring Rivalry’ in: Ibidem, blz. 3 –  12. 
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militaire middelen, het territoir, de bevolking en de economie.
 22

 Maar Pakistan heeft 

door een combinatie van ontwikkelingshulp en de aankoop van militair materieel en 

verschillende bondgenootschappen, tot in de jaren 1980 het verschil in macht 

voldoende kunnen beperken. Dat komt voort uit de veiligheidssituatie van India, dat 

niet alleen een grens en een conflict met Pakistan deelt, maar ook met China, en 

zodoende zijn capaciteiten moet verdelen. De niveaus van bewapening van India en 

Pakistan in Kasjmir zijn daardoor altijd nagenoeg gelijk geweest.
23

 De Indiase 

overmacht gold zou hooguit doorslaggevend zijn in geval van een algehele 

mobilisatie. Nadat vanaf het einde van de Koude Oorlog de Indiase economie sterk 

begon te groeien, nam tegelijkertijd het strategische belang van Pakistan voor zijn 

bondgenoten af. Pakistan veranderde daarop echter van strategie en probeerde het 

verschil in militaire macht nu te beperken door enerzijds guerrilla tactieken toe te 

passen in Jammu en Kasjmir en anderzijds de Indiase conventionele overmacht te 

compenseren door de verwerving van kernwapens. De asymmetrie in middelen is 

zodoende nooit groot genoeg geweest om het conflict te kunnen beëindigen. Geen van 

beide landen is bereid concessies te doen, maar tegelijkertijd kan geen van beide de 

ander zijn wil opleggen. 

T.V. Paul en William Hogg concluderen op basis van de artikelen in de 

hierboven reeds genoemde bundel, dat de oplossing van het voortdurende conflict 

tussen India en Pakistan afhankelijk is van veranderingen in de politieke situatie op 

verschillende niveaus.
24

 Op het internationale niveau kunnen veranderingen in de 

opstelling van de grootmachten, met name in die van de Verenigde Staten en China, 

een positief effect hebben - bijvoorbeeld toenadering tot India door China waarna het 

steun aan Pakistan als tegenwicht voor India kan afbouwen. Tussen India en Pakistan 

onderling kan de stabiliteit worden vergroot door een permanente oplossing van het 

Kasjmir conflict, door economische samenwerking (vergroting van de wederzijdse 

afhankelijkheid), door de oprichting van regionale instituties en door nucleaire 

stabiliteit. Op het niveau van de binnenlandse politiek moeten in beide staten 

                                                 
22

 Met betrekking tot de combinatie van militair budget en militair personeel is de verhouding over de 

periode 1947 – 2001 gemiddeld 2,5:1 in het voordeel van India. Bij de combinatie van bevolking en 

economie is de verhouding over dezelfde periode gemiddeld 4:1. Bron: Paul . Diehl e.a., ‘Theoretical 

Specifications of Enduring Rivalries: Applications to the India-Pakistan Case’ in: Ibidem, blz. 36 – 40. 

Zie bijlage 1 voor overzicht militaire bestedingen van 1988 tot en met 2003 van India en Pakistan. 
23

 T.V. Paul, ‘Causes of the India-Pakistan Enduring Rivalry’, blz. 12 – 19. 
24

 T.V. Paul en William Hogg, ‘South Asia’s Embedded Conflict: Understanding the India-Pakistan 

Rivalry’ in: Ibidem, blz. 251 – 266. 
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veranderingen plaatsvinden, wil het conflict tot een oplossing komen. Volledige 

democratisering van Pakistan kan volgens de auteurs bijdragen. Hetzelfde geldt voor 

de (gedeeltelijke) ontkoppeling van de kwestie Kasjmir en de nationale identiteit in 

beide staten en het afzien door Pakistan van pogingen om de kwestie met geweld op 

te lossen. Nucleaire stabiliteit is in dit geheel van factoren die het conflict tussen India 

en Pakistan doen voortduren een onderdeel. 

 

2 Motieven voor de verwerving van kernwapens 

 

De kwestie van kernwapens is voor India bijna net zo oud als het conflict met 

Pakistan zelf, zij het dat de motivatie voor het verwerven van kernwapens in eerste 

instantie voortkwam uit de verhouding met China. Al in 1945 werd een 

onderzoeksinstituut voor nucleaire technologie opgericht in Bombay en na de 

onafhankelijkheid van India kwam er een speciaal ministerie. Maar beide waren 

uitsluitend gericht op vreedzame toepassingen en India’s eerste premier, Nehru, zette 

zich diplomatiek sterk in voor een kernwapenvrije wereld. De beslissing om alsnog 

kernwapens te ontwikkelen werd waarschijnlijk pas genomen kort na de oorlog met 

Pakistan in 1971, al is over de totstandkoming van het wapenprogramma weinig 

bekend.
25

 In 1974 testte India een nucleair explosief voor vreedzaam gebruik. In 

hoeverre de vreedzame intenties oprecht waren is onduidelijk. India heeft nooit 

gebruik gemaakt van een vreedzame explosie, maar de boodschap was duidelijk: India 

heeft de mogelijkheid om een kernwapen te produceren.
26

 Tot 1998 heeft het land de 

onduidelijkheid over het bestaan van een daadwerkelijk wapenprogramma bewust 

overeind gehouden. 

 Over de Indiase motieven om kernwapens te ontwikkelen bestaan 

verschillende lezingen. India zelf gaf na de testexplosies in 1998 in een verklaring aan 

dat het sinds de onafhankelijkheid een principieel voorstander van een kernwapenvrije 

wereld was geweest en ook zou blijven, wat uiteraard moest impliceren dat het land 

                                                 
25

 Sumit Ganguly, ‘The Indian and Pakistani Nuclear Programmes: a Race to Oblivion?’ in : Raju G. C. 

Thomas (ed.), The Nuclear Non-Proliferation Regime: Prospects for the 21st Century (Basingstoke 

1998), blz. 272 – 283. 
26

 De technologie en de uitwerking van een vreedzame nucleaire explosie zijn precies dezelfde als die 

van een kernwapen. Het onderscheid ligt enkel in de toepassing. 

http://www.fas.org/nuke/control/pnet/intro.htm , geraadpleegd op 12 december 2006. De Britse 

historicus Michael Edwardes vermoedde overigens in 1967 dat India reeds in 1964 in staat was om een 

dergelijke test uit te voeren. Michael Edwardes, ‘India, Pakistan and Nuclear Weapons’ in 

International Affairs vol. 43, nr. 4 (Oktober 1967), blz. 655 – 663. 
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door omstandigheden die buiten de eigen invloed lagen, was gedwongen om 

kernwapens te ontwikkelen.
27

 De belangrijkste van die externe factoren was China.
28

 

In 1960 mislukten de onderhandelingen over de definitieve vaststelling van de 

grenzen tussen beide staten, waarover sinds de Indiase onafhankelijkheid 

onduidelijkheid bestond. Twee jaar later veroverden Chinese troepen onverwacht 

35.000 vierkante kilometer aan territoir tijdens een korte oorlog. India realiseerde zich 

hoe kwetsbaar het was en in 1964 werd dat bewustzijn versterkt door de eerste 

kernwapentest van China. Het grensconflict leidde in 1967 en 1986 wederom tot 

kleinschalige confrontaties en India maakte zich in toenemende mate zorgen om de 

ontwikkeling en plaatsing van Chinese raketsystemen langs de betwiste grens. India 

deelde het overgrote deel van zijn grenzen met twee vijandige staten – het 

islamitische Pakistan en het communistische China dat over kernwapens beschikte. 

Het moest zijn middelen verdelen en kernwapens zouden de eigen veiligheid 

vergroten. 

 Er zijn echter ook binnenlandse motieven aan te wijzen. Vanaf de jaren 1960 

kreeg India, naast de oorlogen met Pakistan, te maken met een aantal grote 

binnenlandse problemen, zoals een haperende economie en politieke onrust.
29

 De 

sinds de onafhankelijkheid dominante politieke partij, de Congress Party, leed 

aanzienlijke verliezen bij verkiezingen, zowel nationaal als regionaal. Pas na het 

aantreden van Indira Gandhi, de dochter van Nehru, als leider van die partij kwam 

daarin verandering. Door een combinatie van populaire sociale programmapunten en 

een versterkt nationalisme, wist zij in 1971 de verkiezingen te winnen. Niettemin 

zorgden rond 1970 zowel droogte als een teveel aan regen tijdens de moesson voor 

mislukte oogsten en hongersnoden in grote delen van India. Daar bovenop raakte de 

oliecrisis van 1973 de volledig van buitenlandse olie afhankelijke Indiase economie 

hard. Hoewel de sociaal-economische problemen niet door de vreedzame kernproef 

van 1974 werden weggenomen, leidde die testexplosie de aandacht wel af van het 

falen van de regering.
30

 De verwerving van een kernwapencapaciteit was erg populair 

en symboliseerde met name voor de beter opgeleide Indiërs de technologische 

                                                 
27

 Paper laid on the Table of the House on Evolution of India’s Nuclear policy, New Delhi, May 27, 

1998,  http://www.basicint.org/pubs/Research/1999involving_indpak-docs.html , geraadpleegd op 16 

december 2006. 
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 Sumit Ganguly, ‘Future Uncertain: Indian Security Policy Approaches the Millenium’, in: Journal of 
International Affairs vol. 51, nr. 1 (Zomer 1997), blz. 221 – 238. 
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 Barbara D. Metcalf en Thomas R. Metcalf, A Concise History of India, blz. 242 – 252. 
30
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gelijkwaardigheid met Westerse landen. Bij het besluit in 1998 om testexplosies uit te 

voeren, wogen dergelijke nationalistische sentimenten als internationale status en 

prestige nog zwaarder. Op de viering van onafhankelijkheidsdag in 2000 verklaarde 

premier Vajpayee dat de landen die de testen zo scherp veroordeelden, India 

inmiddels behandelden met meer respect dan in het verleden het geval was.
31

 

Pakistan liep in nucleair opzicht lange tijd achter op India. Het begon pas in de 

loop van de jaren 1950 op een beperkte schaal een nucleair programma op te zetten. 

Hoewel de Pakistaanse minister van buitenlandse zaken Bhutto in 1966 pleitte voor 

kernwapens, duurde het tot zijn presidentschap in 1972 voordat de beslissing tot het 

verwerven van de kernwapencapaciteit, vrijwel gelijktijdig met die van India, werd 

genomen.
32

 De motivatie was tweeledig. Ten eerste was Pakistan in de oorlog met 

India in 1971 militair vernederd en de conventionele overmacht van India moest 

worden gekeerd. Ten tweede hadden de belangrijkste bondgenoten van Pakistan, de 

Verenigde Staten en China, de afscheiding van Bangladesh niet tegengehouden. 

Allianties bleken een onbetrouwbaar middel voor het realiseren van veiligheid. 

Pakistan stond echter voor een moeilijke taak. De eigen nucleaire capaciteit was op 

dat moment zeer beperkt en buitenlandse hulp was noodzakelijk, maar met name de 

Verenigde Staten maakten zich van de begin jaren 1970 zorgen over de verspreiding 

van gevoelige technologie en begonnen zowel nationaal als internationaal export 

controleregimes op te richten. Pas eind jaren 1970 volgde een doorbraak in de 

Pakistaanse uraniumverrijking, nadat A.Q. Khan onder andere vanuit Nederland 

technologie en materialen clandestien had verworven.
33

 In 1987 verklaarde Khan dat 

Pakistan beschikte over de benodigde capaciteit om kernwapens te kunnen 

produceren. 

Dat de dreiging van India de sterkste motivatie voor het Pakistaanse 

kernwapenprogramma was en is, blijkt uit het feit dat de belangrijkste momenten in 

de ontwikkeling van dat programma samenvallen met ontwikkelingen in het conflict 

tussen de beide staten.
34

 Het besluit tot de ontwikkeling kernwapens volgde op de 

                                                 
31

 Zie: Barbara D. Metcalf en Thomas R. Metcalf, A Concise History of India, blz. 286 – 287. 
32
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(Stockholm 2005), blz. 553 – 555. 
34
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verloren oorlog in 1971. De openlijke capaciteitsverklaring van Khan in 1987 volgde 

op de bijna-escalatie van de Indiase BrassTacks-oefening. De Pakistaanse 

testexplosies eind mei 1998 waren een reactie op de Indiase testen van begin die 

maand.  Die neiging om een Indiaas militair overwicht te willen tegengaan, komt niet 

alleen voort uit veiligheidspolitieke overwegingen. Onder de Pakistaanse elite is de 

overtuiging dominant dat beide staten niet alleen gelijkwaardig dienen te zijn in 

militair opzicht, maar ook op het diplomatieke en technologische vlak, desnoods ten 

koste van de samenleving als geheel.
35

 Gelijkwaardigheid was al een drijfveer voor 

Jinnah en de Muslim League Party in de aanloop naar de onafhankelijkheid. Nadat 

vanaf de jaren 1990 India economisch in een stroomversnelling kwam en 

tegelijkertijd het geopolitieke belang van Pakistan voor de Verenigde Staten en China 

afnam, werd de kernbewapening een nog belangrijker instrument om de 

gelijkwaardigheid te bewerkstelligen. 

 

3 Internationale invloed 

 

De totstandkoming van de kernwapenprogramma’s van beide staten is zowel 

gehinderd als bevorderd door internationale factoren. Enerzijds is via het 

internationale non-proliferatieregime en door staten afzonderlijk geprobeerd om de 

verwerving van kernwapens tegen te gaan. Anderzijds hebben technologische 

samenwerking en strategische allianties met en wapenleveranties door derden, 

bedoeld en onbedoeld, bijgedragen aan de totstandkoming ervan. 

 Het Nucleaire Non-Proliferatie Verdrag (NPV), dat in 1970 in werking trad, 

wordt algemeen beschouwd als de hoeksteen van het internationale non-

proliferatiegrime.
36

 Kort gezegd valt het verdrag in drie onderdelen uiteen. De vijf 

erkende kernmachten, de Verenigde Staten, Rusland, Groot-Brittannië, Frankrijk en 

China, zullen op termijn overgaan tot de onderhandeling van een verdrag voor 

algehele nucleaire ontwapening onder effectieve verificatie. In ruil daarvoor zullen de 

overige aangesloten staten geen kernwapens verwerven en krijgen zij assistentie bij 

het vreedzaam gebruik van nucleaire technologie. Ondanks een actieve rol in de 

                                                 
35

 T.V. Paul, ‘Causes of the India-Pakistan Enduring Rivalry’, blz. 17 – 18. 
36
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 17 

totstandkoming van het verdrag, besloot India niet toe te treden. Het belangrijkste 

bezwaar voor India tijdens de onderhandelingen was het discriminatoire karakter van 

het verdrag.
37

 Er was geen termijn vastgelegd voor de onderhandelingen voor algehele 

ontwapening, terwijl niet-kernwapenstaten meteen waren gebonden aan het verbod op 

het verwerven van kernwapens. Het legitimeerde de status quo en beperkte de 

verticale proliferatie niet (de toename van het aantal kernwapens van de vijf erkende 

kernmachten). Die verticale proliferatie zou direct gevolgen hebben voor de 

veiligheidssituatie van India. China had in 1964 een kernproef gedaan en werd door 

het verdrag ‘beloond’ als kernmacht, terwijl India, dat terughoudendheid had betracht, 

enkel de nadelen van het verdrag ondervond.
38

 

 Pakistan was destijds veel meer bezorgd over de horizontale proliferatie, en in 

het bijzonder die naar India.
39

 De Pakistaanse veiligheidsbelangen maakten het 

bezwaar van de ongelijkheid, dat Pakistan weliswaar deelde, ondergeschikt aan het 

risico op ongeremde verspreiding naar andere landen voordat een algehele 

ontwapening zou worden gerealiseerd. Pakistan besloot dan ook geen partij te worden 

bij het NPV om de mogelijkheid kernwapens te verwerven open te houden, enkel 

omdat India niet toetrad. Om India later alsnog te binden aan het non-

proliferatieprincipe, deed Pakistan in 1974 nog wel een voorstel voor een 

kernwapenvrije zone in Zuid-Azië. Maar India wees het voorstel af, omdat de 

beoogde zone te klein zou zijn. De geschiedenis herhaalde zich in zekere zin in de 

jaren 1990 bij de onderhandelingen voor het Algehele Kernstop Verdrag, het verbod 

op kernwapentesten dat in 1996 werd geopend voor tekening, maar nog niet in 

werking is getreden.
40

 

 Als een van de vroegste voorstanders van een dergelijk verdrag nam India 

actief deel aan de onderhandelingen. Met name het Westen zag hierin de mogelijkheid 

om India, en in het verlengde daarvan Pakistan, alsnog op te nemen in het 

internationale non-proliferatieregime. De twee belangrijkste Indiase eisen waren een 

                                                 
37
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directe koppeling van het verdrag aan de ontwapeningsbelofte uit het NPV en het 

weglaten van uitzonderingen op het verbod, zoals vreedzame explosies (zowel fysieke 

als gesimuleerde testen).
41

 De vijf erkende kernwapenstaten kwamen echter niet over 

de brug. China bleek als enige bereid om een verwijzing naar ontwapening op te 

nemen. India concludeerde dat een dergelijk verdrag waarin wederom de belangrijkste 

beperkingen kwamen te liggen bij de niet-kernwapenstaten, niet in het belang was van 

de eigen nationale veiligheid. Deze opstelling genoot in alle lagen van de Indiase 

samenleving grote steun en werd gelegitimeerd vanuit nationalistische opvattingen 

over de nog immer dominante positie van het Westen.
42

 Pakistan volgde, nog meer 

dan bij de onderhandelingen voor het NPV, de handelingen van India. Beide landen 

ondertekenden het verdrag uiteindelijk niet en gingen twee jaar later over tot het 

testen van kernwapens. 

 Buiten het internationale non-proliferatieregime om hadden de belangrijkste 

grootmachten – China, de Sovjetunie en de Verenigde Staten – een ingrijpender 

invloed. India en Pakistan maakten echter op heel verschillende wijzen gebruik van de 

bondgenootschappen met de grootmachten en hun strategische belangen in Zuid-Azië 

tijdens de Koude Oorlog.
43

 In zijn algemeenheid werd Pakistan gesteund door de 

Verenigde Staten en China bij het tegengaan van de dreigende regionale hegemonie 

van India in de regio door zowel economische hulp en wapenleveranties. Tevens was, 

door de bemiddelende rol van de Verenigde Naties in het conflict over Jammu en 

Kasjmir, de diplomatieke steun in de veiligheidsraad voor Pakistan van beide landen 

onmisbaar. India maakte vooral gebruik van de diplomatieke steun van de Sovjetunie, 

in reactie op de diplomatieke steun van de Verenigde Staten en China voor Pakistan. 

 Wat betreft de verwerving van kernwapens heeft Pakistan veel baat gehad bij 

de steun van China.
44

 Aanvankelijk was de technologische en militaire samenwerking 

met de Verenigde Staten het belangrijkst, maar vanaf de jaren 1980 nam China die rol 

over. Tot 1965 gaven de Verenigde Staten veel ontwikkelingshulp aan Pakistan, maar 

nadat India in dat oorlogsjaar beklaagde over het gebruik van Amerikaanse wapens 
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door het Pakistaanse leger reageerde president Johnson door de militaire hulp stop te 

zetten. Als gevolg van de inwerkingtreding van het NPV namen de Amerikanen 

internationaal het voortouw in het tegengaan van de verspreiding van nucleaire 

technologie. In 1976 werd alle hulp aan landen die niet meewerkten aan het NPV bij 

wet uitgesloten, wat direct betrekking had op Pakistan.
45

 Begin jaren 1980 werden 

deze bepalingen weliswaar gedeeltelijk opgeschort, aangezien Pakistan meewerkte bij 

het bestrijden van de Sovjets in Afghanistan, maar de directe levering van nucleaire 

technologie bleef onbespreekbaar. De clandestiene praktijken van het Khan-netwerk 

trokken de aandacht van de Amerikanen, maar leiden niet tot ingrijpen.
46

 De regering 

Clinton accepteerde in 1993 ogenschijnlijk de nucleaire realiteit in Zuid-Azië en 

rapporteerde aan het Congres dat zij een geleidelijke terugdringing van de 

kernwapenprogramma’s voorstond.
47

 In lijn met die benadering besloot Clinton in 

1994 tot de levering van 40 F-16 gevechtsvliegtuigen. Pakistan beloofde in ruil 

daarvoor de inmiddels verworven kernwapencapaciteit niet te concretiseren. 

 Ook China en de Sovjetunie probeerden beide via steun aan respectievelijk 

Pakistan en India hun strategische belangen in de regio te dienen. China was sinds de 

jaren 1950 in conflict met India en steunde derhalve Pakistan met militaire middelen. 

Begin jaren 1980 ging die steun over tot de directe levering van kernwapengeschikt 

uranium en hulp bij het bouwen van een verrijkingsfabriek in Kahuta.
48

 Aan het einde 

van dat decennium hielp China direct bij het ontwikkelen van het Pakistaanse 

ballistische raketprogramma.
49

 Hoewel India tot de jaren 1970 op nucleair gebied 

samenwerkte met Westerse landen, heeft het sindsdien zowel de kernwapencapaciteit 

als het eigen ballistische raketprogramma zelfstandig opgezet. Het bondgenootschap 

met de Sovjetunie was alleen van militair belang op conventioneel gebied. De 

geleverde Russische gevechtsvliegtuigen dienden overigens wel mede als potentieel 
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overbrengingsmiddel.
50

 De laatste jaren is de internationale positie van India 

veranderd. Door de aantrekkingskracht van de snel groeiende economie en de 

mogelijkheid van India als regionaal tegenwicht voor China, is de Amerikaanse 

samenwerking met het land sterk toegenomen. In Maart 2006 sloten beide landen een 

akkoord over samenwerking bij vreedzame toepassingen van nucleaire technologie. 
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II Kernwapens en stabiliteit 

 

1 Nucleaire afschrikking en stabiliteit 

 

In 1945 wierpen de Amerikanen twee atoombommen boven Hiroshima en Nagasaki 

af om de Tweede Wereldoorlog in Azië te beëindigen. Door de ongekend grote 

vernietiging die werd aangericht, ontstond in de Verenigde Staten maar ook 

daarbuiten een grote behoefte aan een militaire en politieke visie op de mogelijkheden 

en beperkingen van deze nieuwe wapens. Een jaar later publiceerde de Amerikaanse 

militaire strateeg Bernard Brodie The Absolute Weapon: Atomic Power and World 

Order, waarin hij en anderen de basis legde voor strategie van nucleaire afschrikking. 

Volgens Brodie leenden deze nieuwe wapens zich niet voor daadwerkelijk gebruik, 

maar vooral voor het dreigen met gebruik ervan.
51

 Kernwapens pasten niet in het 

tijdens de Tweede Wereldoorlog veel toegepaste concept van grootschalige 

luchtbombardementen – daarvoor was hun vernietigende potentieel te groot gebleken 

in Japan. Integendeel, het vooruitzicht van een nucleaire vergelding met 

onaanvaardbare verliezen in zeer korte tijd moest vijanden juist afschrikken van een 

aanval en daarmee een oorlog voorkomen. 

 Het beginsel van non-use is echter niet altijd onomstreden geweest. Het 

offensieve gebruik van kernwapens als eerste werd door de Verenigde Staten tot ver 

in de jaren vijftig niet uitgesloten.
52

 In de jaren tachtig formuleerde president Reagan 

de ambitie om de mogelijkheid van een first-strike te herstellen via de bouw van een 

raketschild, al is vooralsnog niet gelukt. Pas nadat de Sovjetunie aan het einde van de 

jaren zestig de nucleaire achterstand grotendeels had ingelopen, kwam bij beide staten 

de nadruk volledig te liggen op het voorkomen van een nucleaire aanval. Robert 

McNamara, de Amerikaanse minister van Defensie van 1961 tot en met 1968, gaf dat 

beleid de vorm van Mutual Assured Destruction (MAD) dat tot het einde van de 

Koude Oorlog de kern van de afschrikking vormde.
53

 De essentie van dit beleid lag 

volgens McNamara in de capaciteit om zelfs na een Russische nucleaire aanval op de 

eigen kernwapens, de militaire en politieke commandostructuur, en de belangrijkste 
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steden en industrieën nog altijd in staat te zijn om vernietigend terug te slaan (de 

zogenaamde second-strike capability).  

 In de jaren zestig ontstond niettemin twijfel over de mogelijkheid van 

kernwapens om ook conventionele vormen van geweld af te schrikken. De Franse 

strateeg André Beaufre concludeerde dat de strategie van nucleaire afschrikking een 

omkering van de traditionele aannames met zich meebracht.
54

 Volgens hem 

vergrootte het gevaar van vernietiging de stabiliteit op het niveau van de kernwapens, 

maar kon tegelijkertijd een te grote nucleaire stabiliteit op zijn beurt de kans op een 

beperkte (conventionele) oorlog weer vergroten. Anders gezegd kon wederzijdse 

nucleaire afschrikking een directe nucleaire confrontatie voorkomen, maar liet het de 

mogelijkheid van conventionele oorlogvoering open. Beaufre concludeerde derhalve 

dat de strategie van nucleaire afschrikking actief bewaard moest worden door een 

rationele vermenging van stabiliteit en gevaar. Hij stelde daarmee een tweede 

verandering vast ten opzichte van de traditionele strategie: de nadruk lag niet langer 

op het manoeuvreren in de ruimte maar op het manoeuvreren in de tijd. De strategie 

van nucleaire afschrikking moest flexibel zijn, en daarmee ook het beleid waarvan het 

een onderdeel is. Er zijn verschillende niveaus van kernbewapening, variërend van 

een paar valbommen tot de gigantische, gediversifieerde arsenalen uit de Koude 

Oorlog. Veranderingen in de omvang en aard van de kernwapenarsenalen vragen om 

een voortdurende evaluatie van de second-strike-capability door de betrokken staten. 

Tijdens de Koude Oorlog slaagden de Amerikanen en de Russen hierin door continu 

hun strategie te herzien en aan te passen en tegelijkertijd voorzichtig en terughoudend 

te zijn. Zodoende hadden de kernwapens over het geheel een stabiliserende effect.
55

 

 Deze stabiliserende werking van nucleaire afschrikking in de Koude Oorlog 

heeft sommigen ertoe gebracht optimistisch te zijn over de verdere verspreiding van 

kernwapens naar andere staten dan de vijf erkende kernmachten.
56

 De bekendste van 

hen is Kenneth Waltz die in 1981 zijn bekende More May Be Better paper 

publiceerde, waarin hij zijn optimisme voor het eerst uiteenzette.
57

 Ook volgens Waltz 
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toonde de geschiedenis van de Koude Oorlog aan dat nucleaire afschrikking om een 

aantal redenen totale oorlog tussen kernwapenstaten onwaarschijnlijk maakt. Dat 

verklaarde hij, naast de historische lessen, vanuit de militaire logica van het 

structureel Realisme. Tussen staten heerst volgens het Realisme anarchie en zij zijn 

alleen zelf verantwoordelijk voor hun veiligheid. Verschillende wapens hebben een 

verschillende invloed op de veiligheidsperceptie van staten. Offensieve wapens 

vergroten het gevoel van onveiligheid terwijl defensieve wapens het juist verkleinen. 

Het maakt volgens het structureel Realisme geen verschil welke omvang en macht 

staten hebben of welke culturele achtergrond.
58

 

 Het doel van dit hoofdstuk is om nader inzicht te verschaffen in de relatie 

tussen kernwapens en stabiliteit. Dat gebeurd aan de hand van vier scenario’s waarin 

een crisis op verschillende wijze kan leiden tot de inzet van kernwapens of de 

aanwezigheid ervan de instabiliteit verhoogd. Het eerste scenario heeft betrekking op 

de situatie waarin de kernwapens van beide of van een van beide staten nog in 

ontwikkeling zijn: de mogelijkheid van een preventieve of preëmptieve aanval met 

conventionele middelen. In de overige scenario’s beschikken beide staten over 

kernwapens. Het tweede scenario heeft betrekking op de directe nucleaire confrontatie 

tussen twee van kernwapenstaten. Het derde scenario heeft betrekking op de 

(onbedoelde) escalatie van een conventioneel conflict naar de inzet van kernwapens 

en het vierde en laatste scenario op de inzet van kernwapens door een ongeluk of 

oneigenlijk gebruik (bijvoorbeeld lancering zonder toestemming) die kunnen leiden 

tot een nucleaire confrontatie. Uit de hieronder volgende de analyse van deze 

verschillende scenario’s volgen de voorwaarden waaraan kernwapenstaten moeten 

voldoen om door middel van kernwapens stabiliteit te realiseren. Aan de hand van 

deze voorwaarden kan worden getoetst of in de afschrikkingsrelatie tussen India en 

Pakistan in alle situaties de kans op een nucleaire oorlog zo klein mogelijk is en ook 

de kans op een conventionele oorlog zo klein mogelijk is. De stabiliteit tussen India 

en Pakistan komt echter pas in het volgende hoofdstuk aan de orde. 
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2 Preventieve en preëmptieve aanval 

 

Hoewel beide vormen van anticiperende oorlogvoering vaak worden verward, bestaan 

er volgens Lawrence Freedman duidelijke verschillen tussen een preventieve en een 

preëmptieve aanval.
59

 Ten eerste is het moment waarop zij kunnen worden toegepast 

verschillend. Een preventieve aanval vindt plaats wanneer blijkt of wordt vermoed dat 

een tegenstander, die militair zwakker is, bezig is om de achterstand in te lopen en die 

macht op een later moment zal gebruiken. Een vroegtijdige aanval, gericht op het 

zwak houden van de tegenstander, kan een reële dreiging in de toekomst vermijden. 

Een preëmptieve aanval vindt in een veel later stadium plaats wanneer de 

tegenstander de achterstand vrijwel heeft ingelopen en een aanval nabij is of wordt 

vermoed. Een tweede verschil is het risico van beide vormen voor de aanvallende 

staat op korte termijn. Bij een preventieve aanval is de aanvallende staat dubbel in het 

voordeel. Hij is sterker en heeft daardoor weinig te vrezen van de reactie op de aanval 

en het kan de preventieve aanval optimaal voorbereiden en op juiste moment 

uitvoeren. Bij een preëmptieve aanval heeft hij die luxe niet en daarom is de kans van 

slagen veel geringer. 

 In een nucleaire context is een preventieve aanval mogelijk op het moment dat 

het uit te schakelen nucleaire programma in kwestie nog in ontwikkeling is. Het enige 

voorbeeld van een dergelijke aanval is het bombarderen door de Israëlische 

luchtmacht van de Iraakse kernreactor genaamd Osiraq op 7 juni 1981. Deze actie 

werd in de Veiligheidsraad gekwalificeerd als een schending van het Handvest en 

sterk veroordeeld.
60

 Het succes was daarbij tijdelijk. In 1991 bleek dat Irak zich niet 

had laten weerhouden en bleek zelfs van de aanval te hebben geleerd door de 

nucleaire activiteiten te verspreiden en deels te verbergen. Een preëmptieve aanval 

kan in een nucleaire context plaatsvinden op het moment dat de vijandelijke staat in 

kwestie bezig is de eerste kernwapens operationeel te maken en nog maar over een 

klein aantal kernwapens beschikt zonder een geïntegreerd systeem van 

overbrengingsmiddelen en commandostructuur. Deze vorm ligt dicht bij het concept 
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van de first-strike-capability, gericht op de uitschakeling van een operationeel 

arsenaal, dat in de volgende paragraaf aan de orde komt. Hier gaat het over het 

uitschakelen van de niet of bijna operationele kernwapens met conventionele wapens 

en commando-operaties en eventueel met beperkte nucleaire middelen. Naarmate het 

aantal kernwapenstaten toeneemt, is een nucleaire aanval onwaarschijnlijker en ligt 

een conventionele aanval door de luchtmacht voor de hand.
61

 Deze vorm is nooit 

beproefd maar met name in de jaren 1950 door de Amerikanen ten opzichte van de 

Sovjetunie wel degelijk overwogen. Eind jaren 1960 suggereerden de Russen 

hetzelfde van plan te zijn met de Chinese kernmacht in opbouw, maar ook zij gingen 

uiteindelijk niet tot actie over.
62

 

 Volgens Waltz is een preventieve aanval in een nucleaire context 

waarschijnlijker dan een preëmptieve, omdat de laatste met veel meer onzekerheid 

gepaard gaat.
63

 Inlichtingen over het kernwapenprogramma van de tegenstander zijn 

zelden volledig en betrouwbaar, waardoor bij een preëmptieve aanval het uitblijven 

van een nucleaire vergelding niet kan worden gegarandeerd. Niettemin doet zich 

datzelfde probleem ook voor bij een preventieve aanval. Het risico op vergelding is 

minder acuut en hooguit van conventionele aard, maar de wil om kernwapens te 

verwerven zal alleen maar toenemen.
64

 Maar ondanks de risico’s en het beperkte 

effect kan een staat besluiten om tot een preventieve of preëmptieve aanval over te 

gaan als de dreiging als groot genoeg wordt ervaren en de aanvallende staat een 

redelijke kans van slagen denkt te hebben bij het volledig uitschakelen van de 

beoogde doelwitten. Bij een preëmptieve aanval zal het gevoel van dreiging acuter 

zijn, maar de kans van slagen juist kleiner. 

 Het plannen en uitvoeren van luchtaanvallen op de nucleaire 

(wapen)faciliteiten van een staat is volgens Luttwak geen eenvoudige zaak en neemt 

in complexiteit toe naarmate de tegenstander sterker is.
65

 Bij een relatief zwakke 

tegenstander waarvoor het onmogelijk of onwaarschijnlijk is dat deze militair 

reageert, volstaat het de beoogde doelen met precisiebommen te bombarderen. 

                                                 
61

 In de jaren 1950 konden de Amerikanen een nucleaire preëmptieve aanval nog overwegen omdat zij 

als enige over kernwapens beschikten. Voor India en Pakistan bijvoorbeeld is dat moeilijker, aangezien 

kernmacht China aan beide landen grenst en ook de internationale gemeenschap als geheel 

waarschijnlijke harde actie zou ondernemen in het geval van een nucleaire preëmptieve aanval. 
62

 Adviesraad Internationale Betrekkingen, Preëmptief Optreden Advies nr. 36 (Den Haag 2004) 
63

 Kenneth N. Waltz, ‘More May Be Better’, blz. 18 – 20. 
64

 Ibidem en Lawrence Freedman, ‘Prevention, not Preemption’, blz. 105 – 108. 
65

 Edward Luttwak, Strategy, blz. 196 – 205. 



 26 

Beschikt het aangevallen land echter over een luchtmacht en luchtverdediging dan 

moet daar in de planning rekening mee worden gehouden door deze te omzeilen of uit 

te schakelen. Met name bij een preëmptieve aanval moet met het gevaar van een 

reactie in de vorm van verdediging of zelfs een tegenaanval rekening worden 

gehouden. In dat geval is het aantal mogelijke doelen groter en kan het noodzakelijk 

zijn om de algehele militaire capaciteit van de tegenstander te verzwakken of zelfs 

(gedeeltelijk) uit te schakelen: de commando structuur, de luchtverdediging en de 

luchtmacht, en eventueel ook de bevoorrading en de grondtroepen. 

 Naast de militaire capaciteit om een dergelijke aanval te kunnen uitvoeren 

spelen inlichtingen een zeer belangrijke rol.
66

 Allereerst bij het bepalen van de doelen 

en de manier waarop zij kunnen worden uitgeschakeld. In het voorbeeld van de 

Israëlische aanval op Osiraq ging het om één doelwit, maar naarmate een nucleair 

programma verder is gevorderd, zal het om meerdere faciliteiten gaan die niet 

allemaal even zichtbaar zijn. Ten tweede spelen inlichtingen een belangrijke rol 

tijdens een aanval. Zeker bij meerdere doelen zullen wellicht niet alle 

precisiebombardementen in een keer slagen. Met name bij een preëmptieve aanval is 

er vervolgens weinig tijd voor een tweede poging. Als het aantal doelen te groot is om 

gelijktijdig uit te kunnen schakelen, moeten keuzes worden gemaakt. Daarbij spelen 

niet alleen militaire capaciteiten van de tegenstander een rol, maar ook de verwachte 

reactie, de militaire cultuur en de staat van paraatheid van de tegenstander. Kortom, 

als de kracht van de tegenstander groter is zal de uitvoering van een aanval 

onevenredig meer vragen van de aanvallende staat. 

 Een staat die een kern(wapen)programma in ontwikkeling heeft, kan natuurlijk 

rekening houden met de mogelijkheid van een preventieve of preëmptieve aanval. Hij 

kan allereerst de dreigingperceptie van de mogelijke agressor verkleinen door de 

nucleaire activiteiten zoveel mogelijk te verbergen en te verspreiden over het eigen 

territoir om ontdekking te voorkomen. Kanttekening hierbij is dat de geheimhouding 

bij ontdekking juist extra argwaan zal wekken. Ten tweede kan de staat een aanval 

ontmoedigen door de kans van slagen te verkleinen. Een eigen luchtmacht en 

luchtverdediging maken het binnendringen van het eigen luchtruim door de agressor 

gevaarlijker en daarmee het raken van de doelen onzekerder. Verder kan hij de 

nucleaire faciliteiten beschermen door ze gedeeltelijk onder te brengen in bunkers of 

                                                 
66

 Ibidem, blz. 199 – 200. 



 27 

regelmatig te verplaatsen. Als de mogelijke agressor aan het eigen territoir grenst, kan 

ook een offensieve conventionele troepenmacht ontmoedigend werken. In dat geval 

bestaat immers de mogelijkheid de aanval over te nemen in een conventionele oorlog. 

Let wel, dit zijn defensieve maatregelen. Van nucleaire afschrikking is hier nog geen 

sprake. 

 

3 Directe nucleaire confrontatie 

 

In het slechtste scenario zal een directe nucleaire confrontatie tussen twee 

kernwapenstaten volgens een relatief eenvoudig schema in drie fases verlopen.
67

 In de 

eerste fase begint de aanvallende staat op maximale snelheid kernwapens af te vuren 

op de kernwapens van de tegenstander om die zoveel mogelijk uit te schakelen. De 

tweede fase begint als de aangevallen staat begint terug te vuren met de kernwapens 

waarover deze (nog) beschikt en dan is het doel van beide staten niet langer alleen de 

kernwapens van de tegenstander uit te schakelen maar maximale vernietiging te 

veroorzaken. In de derde fase, die aanbreekt als beide staten stoppen met vuren, 

spelen kernwapens geen rol meer. Conventionele troepen, voor zover nog 

beschikbaar, leveren de laatste slag tot een van beide is verslagen. 

Het vooruitzicht op een dergelijke oorlog schrikt op zichzelf al af, maar niet in 

alle gevallen zijn de arsenalen gelijkwaardig en is dus wederzijdse vernietiging de 

enig mogelijke uitkomst. Zoals in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk al is 

vastgesteld, zijn er verschillende niveaus van kernbewapening. Een klein arsenaal is 

kwetsbaar voor een grootschalige ontwapenende eerste slag (first-strike). Een 

effectieve strategie van nucleaire afschrikking moet derhalve volgens Waltz in zijn 

algemeenheid voldoen aan drie voorwaarden: ten eerste moet een staat beschikken 

over de capaciteit om na een aanval vernietigend te kunnen terugslaan, ten tweede 

mag die capaciteit niet afhangen van een snelle reactie op een mogelijk vals alarm 

(second-strike-capability) en ten derde moet de commandostructuur duurzaam zijn en 

geen ruimte laten voor ongelukken en gebruik van de kernwapens zonder 

toestemming.
68

 Wanneer beide staten aan deze voorwaarden voldoen, is er sprake van 

wederzijdse afschrikking en daarmee van stabiliteit.  
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Begin jaren 1960 kwam de Amerikaanse minister van defensie Robert 

McNamara tot de conclusie dat ongeveer 200 intercontinentale raketten met 

kernkoppen konden volstaan om de Sovjetunie af te schrikken, maar het Amerikaanse 

arsenaal bestond in 1968 uit 2200 direct inzetbare kernwapens en een groot 

reservearsenaal.
69

 Zelfs toen de belangrijkste afschrikking uitging van de second-

strike-capability, waarover beide staten sinds de jaren zestig beschikten in de vorm 

van nucleaire onderzeeërs, was geen van beide partijen gerust. Waltz is optimistischer 

over de mogelijkheid van een second-strike-capability in nieuwe kernwapenstaten.
70

 

Volgens hem ontstaat een dergelijk afschrikkend effect al wanneer bij de tegenstander 

‘slechts’ onzekerheid bestaat over de kans dat niet alle kernwapens bij een eerste 

aanval worden uitgeschakeld. Geredeneerd vanuit die onzekerheid kunnen ook kleine 

beginnende staten snel een second-strike-capability opbouwen. Dat is een zeer 

optimistische visie. De invloedrijke Amerikaanse politicoloog Albert Wohlstetter 

schetste in 1958 een veel pessimistischer visie in een artikel voor RAND Corporation 

met de titel The Delicate Balance of Terror.
71

 Hij gaf zes operationele voorwaarden 

waaraan een second-strike-capability moet voldoen. Ten eerste moet het arsenaal in 

vredestijd tegen redelijk kosten kunnen worden gehandhaafd (zowel kosten in de zin 

van budget als de kans op ongelukken en oneigenlijk gebruik). Ten tweede moet het 

arsenaal een vijandelijke aanval kunnen overleven en, ten derde, moet na zo’n aanval 

ook nog het bevel tot vergelding kunnen worden gegeven en uitgevoerd. Ten vierde 

moeten de overbrengingsmiddelen hun doel kunnen bereiken en, ten vijfde, eventuele 

verdediging – vliegtuigen of antiraketsystemen – kunnen weerstaan. Tot slot moeten 

de kernwapens hun doel kunnen vernietigen. 

De second-strike-capability is echter geen blijvende vanzelfsprekendheid 

wanneer die eenmaal is bereikt. Veranderingen in de omvang van het arsenaal en de 

aard en kwaliteit van de overbrengingsmiddelen kunnen destabiliserende gevolgen 

hebben. Deze mogelijke gevolgen zijn in 1984 door Micheal Brito en Dagobert 

Intriligator onderzocht.
72

 Uit het wiskundige model dat zij opstelden, bleek allereerst 

dat een verschil in de omvang van arsenalen gevaarlijk kan zijn. Stabiele afschrikking 

zonder gegarandeerde second-strike-capability is bij nieuwe kleine kernwapenstaten 
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alleen mogelijk bij min of meer gelijke bewapening. Ten tweede bleek dat 

veranderingen in de aard en kwaliteit van de overbrengingsmiddelen – bijvoorbeeld 

de verbetering in de precisie en snelheid van raketten of de plaatsing van kernwapens 

op onderzeeboten – nog gevaarlijker kunnen zijn. Bij kleine arsenalen is die 

destabiliserende werking van kwalitatieve veranderingen groter, zeker als de staat in 

kwestie niet over een betrouwbaar en geavanceerd waarschuwingssysteem beschikt. 

In een dergelijke situatie is de staat met het kleinste arsenaal afhankelijk van een 

snelle reactie bij een aanval op het eigen arsenaal, wil het kunnen terugslaan. De staat 

met het grotere en betere arsenaal kan in dat geval de gok wagen en de eigen schade 

beperken door als eerste aan te vallen. De kleinere kan die redenering vermoeden bij 

de grotere tegenstander en op zijn beurt, in het nauw gedreven, als eerste aanvallen 

om niet alleen ten onder te gaan. 

Aan de operationele voorwaarden van Wohlstetter kan nog worden 

toegevoegd dat de tegenstander overtuigd moet worden van zowel de capaciteit van 

de tegenstander om aan deze voorwaarden te voldoen als de wil om ze waar te 

maken.
73

 Deze meer psychologische voorwaarde van de overtuiging is niet zozeer een 

kwestie van capaciteit, maar vooral van wil. Brodie constateerde al dat het nut van 

kernwapens niet ligt in hun inzet, maar juist in het dreigen met inzet. Om wederzijdse 

nucleaire afschrikking geloofwaardig te maken, stelde Thomas Schelling dat het 

dreigement van vergelding bij een nucleaire aanval geen ruimte voor twijfel bij de 

tegenstander mag laten.
74

 Wanneer een staat ‘slechts’ dreigt dat het kan over gaan tot 

vergelding – in plaats van dat zal vergelden – laat dat de mogelijkheid open om niet te 

vergelden en verzwakt zodoende de afschrikkende werking. De centrale paradox is 

derhalve dat de strategie van nucleaire afschrikking, gericht op het voorkomen van 

oorlog, afhangt van de wil om de kernwapens daadwerkelijk in te zetten als 

vergelding bij een nucleaire aanval. 

 

4 Nucleaire escalatie van een conventioneel conflict 

 

Tussen twee kernwapenstaten kan een conventioneel conflict, dat onbedoeld kan 

escaleren naar een nucleair conflict, op twee manieren ontstaan. Ten eerste kan 
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bijvoorbeeld een territoriaal dispuut onbedoeld uit de hand lopen en via schoten 

wisselingen tussen grensposten, uiteindelijk escaleren naar de inzet van kernwapens. 

Ten tweede kan onder de paraplu van wederzijdse afschrikking juist een 

conventionele aanval worden ingezet door een van de staten, waarna het risico van 

nucleaire escalatie zich wederom voordoet. Het laatste is mogelijk door wat de 

stability / instability paradox wordt genoemd. Beaufre’s omkering van de traditionele 

strategische aannames leert immers dat een te grote nucleaire stabiliteit de 

mogelijkheid van een conventioneel conflict juist vergroot. In zo’n geval is de inzet 

van kernwapens onmogelijk zonder wederzijdse vernietiging. Dat wetende kan een 

staat een conventionele aanval uitvoeren en er op gokken dat de tegenstander een 

beperkt territoriaal verlies verkiest boven de nucleaire vernietiging en derhalve niet 

reageert. Het nucleaire conflict dat (eventueel alsnog) volgt op de escalatie van een 

conventioneel conflict verloopt overigens niet anders dan in de vorige paragraaf is 

beschreven. De vraag is hier dan ook in hoeverre en op welke wijze conventionele 

oorlogvoering de kans op een nucleair conflict vergroot of juist verkleint, aanvullend 

op de reeds bestaande kans op een direct nucleair conflict – en natuurlijk wat de 

mogelijkheden (voorwaarden) zijn om die kans te verkleinen. 

 Volgens Waltz is de kans om een aantal redenen klein dat een conventioneel 

conflict uitmondt in de in de inzet van kernwapens.
75

 In een conventionele oorlog 

betekent winst volgens hem dat de ene staat tot een hoger geweldsniveau escaleert 

dan de andere. Met nucleaire wapens is dat niet mogelijk, want dan neemt het risico 

op zelfvernietiging te sterk toe. Anders gezegd, het winnen van de oorlog is niet 

noodzakelijk om de tegenstander voor hem onaanvaardbare schade toe te brengen. 

Hoewel een kleinschalige conventionele oorlog niet onmogelijk wordt gemaakt, 

limiteert de aanwezigheid van kernwapens de inzet van dergelijke oorlogvoering tot 

niet-vitale belangen. Waltz maakt daarom onderscheid tussen defensie en bestraffing 

(nucleaire afschrikking). Bij defensie telt de balans van de militaire capaciteiten, maar 

bij nucleaire afschrikking tellen de angst en de onzekerheid en die zijn volgens hem 

veel minder afhankelijk van aantallen. Bij het overwegen van een conventionele 

aanval onder de paraplu van nucleaire afschrikking, is derhalve de verwachte reactie 

van de tegenstander doorslaggevend. 
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 In 1962 ontstond het conflict over plaatsing van kernwapens op Cuba. De 

Amerikanen overwogen een reactie in de vorm van een preëmptief bombardement en 

zelfs van een invasie van het eiland, beide met het risico van escalatie. De crisis wordt 

als een van de gevaarlijkste momenten uit de Koude Oorlog beschouwd. Thomas 

Schelling wees in die tijd echter al op de grotere complexiteit van afschrikking in 

dergelijke situaties.
76

 De wil om kernwapens te gebruiken is dan minder hard omdat 

het niet om een grootschalige aanval gaat, maar er wordt tegelijkertijd een element 

van onzekerheid toegevoegd dat niet binnen de controle van beide staten ligt. In een 

geval als de Cuba-crisis waarin een relatief klein conflict onbedoeld kan escaleren 

naar de inzet van kernwapens, gaat van die mogelijkheid op zich al een afschrikkende 

dreiging uit. Dat is niet een kwestie van wil, maar grotendeels deels van kans. Tijdens 

de invasie zou een kernwapen af kunnen gaan, door het bombardement zelf of door 

toedoen van sovjetmilitairen die in paniek raken. Destijds werd eveneens gevreesd 

vooral dat de Russen Berlijn zouden binnenvallen in reactie op de invasie.
77

 De 

onzekerheid over de afloop van een dergelijk patroon van actie en reactie was voor 

beide partijen te groot om een nucleaire escalatie uit te sluiten. 

Eveneens in de jaren 1960 werd door NAVO gevreesd dat de Sovjetunie een 

deel van West Europa zou veroveren door een conventionele inval en vervolgens zou 

dreigen om, als de NAVO een tegenaanval zou inzetten, kernwapens te gebruiken. In 

dat geval zou de nucleaire stabiliteit bewust worden uitgebuit. Maar Schelling stelde 

dat het uivoeren van conventionele aanval niet noodzakelijkerwijs gescheiden hoeft te 

zijn van de nucleaire paraplu.
78

 Het leidt misschien niet direct tot een massale 

vergelding met kernwapens, maar vergoot wel de kans erop. President Kennedy 

initieerde het NAVO beleid van flexible response als opvolger van de massale 

vergelding.
79

 Het gaf de NAVO de ruimte om proportioneel te reageren op 

verschillende typen dreiging. Volgens Schelling heeft een dergelijk beleid twee 

kanten. Ten eerste werd als defensieve maatregel een (gedeeltelijke) conventionele 

balans gecreëerd. Ten tweede werd de kans op nucleaire oorlog verhoogd bij zo een 
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beperkte oorlog. Dit laatste vormde volgens Schelling een strategisch instrument om 

een beperkte oorlog te voorkomen. Om juist niet, zoals gebruikelijk, de beperking van 

de oorlog te garanderen, moest het risico op escalatie bewust open worden gehouden. 

Dat kon volgens hem niet alleen door te dreigen in woorden, maar ook in daden – 

door bewust een eigen verplichting te creëren. De aanwezigheid van Amerikaanse 

troepen en kernwapens in Europa vervulde die rol tijdens de Koude Oorlog. 

Bijkomend voordeel van het instrument is dat een onbedoelde escalatie door 

bijvoorbeeld een ongeluk, niet direct tot wederzijdse vernietiging zou leiden, maar 

hooguit in stappen zou escaleren. Bij iedere stap in de escalatie zouden beide partijen 

het risico op zelfvernietiging opnieuw moeten afwegen. 

Tot zover samenvattend is het bij het voorkomen een indirecte escalatie nog 

belangrijker om te voldoen aan Beaufre’s rationele vermenging van stabiliteit en 

gevaar dan bij het voorkomen van een directe nucleaire confrontatie. De strategie van 

nucleaire afschrikking krijgt door het gevaar van de conventionele instabiliteit een 

complexere vorm. Het tegelijkertijd voorkomen van verschillende vormen van oorlog 

stelt uitgebreidere eisen aan de capaciteit en de geloofwaardigheid van de 

afschrikking. Bovenal vraagt het meer van de leiders van de betrokken 

kernwapenstaten. Om stabiliteit te bereiken moeten ook de conventionele troepen in 

de strategie van nucleaire afschrikking worden meegewogen. Wanneer de kans op een 

conventioneel conflict tussen twee kernwapenstaten groot is, zijn kort gezegd de 

marges voor verschillen in de omvang en de kwaliteit van de kernwapenarsenalen 

kleiner. 

 

 

 5 Escalatie door een ongeluk of oneigenlijk gebruik 

 

Scott Sagan is de bekendste criticus van het optimisme van Waltz. Het paper More 

May Be Better is in 1995 voor het eerst gepubliceerd in debatvorm met Sagan, die de 

verspreiding van kernwapens niet benaderde vanuit het structureel Realisme, maar 

vanuit de organisatietheorie.
80

 Volgens Sagan richt Waltz zich te zeer op hoe 

kernwapenstaten zouden moeten handelen en houdt hij geen rekening met de beperkte 
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effectiviteit van militaire en overheidsorganisaties en de feilbaarheid van techniek. 

Kort gezegd is volgens Sagan de kans dat door een technisch ongeluk of fouten in de 

militaire en ambtelijke besluitvorming, of zelfs door oneigenlijk gebruik, kernwapens 

worden ingezet groter dan nul en is daarom de verspreiding van kernwapens per 

definitie gevaarlijk. Hij maakt daarbij, overigens net als Waltz, geen onderscheid 

tussen de gevestigde en nieuwe kernwapenstaten. Dat bij de grootmachten geen fatale 

ongelukken zijn gebeurd of fouten zijn gemaakt, is volgens Sagan niet alleen een 

kwestie van juist handelen maar vooral ook van geluk. 

 Vanuit de organisatietheorie bezien is de veronderstelling van het Realisme 

dat staten rationele actoren zijn een illusie.
81

 Volgens Sagan wordt de rationaliteit van 

grote organisaties als staten beperkt door de gewoontes, aannames en vereenvoudigde 

modellen waarmee zij werken. Tegelijkertijd bestaan binnen alle grote organisaties 

tegenstrijdige belangen. Praktisch gesteld, zijn de belangen van bijvoorbeeld een 

infanterist, een generaal, een diplomaat en een politicus of die van groepen als de 

luchtmacht en de inlichtingendiensten, niet vanzelfsprekend dezelfde. Laat staan dat 

hun belangen samenvallen met de abstracte belangen van de staat. Dat heeft volgens 

Sagan een directe verzwakkende uitwerking op het vermogen van de staat om de 

strategie van nucleaire afschrikking vorm te geven en tot het gewenste einde te 

brengen. Hierdoor neemt volgens Sagan niet alleen de kans op ongelukken toe, maar 

wordt ook de kans op preventieve en preëmptieve aanvallen vergroot en het vermogen 

om een second-strike-capability op te bouwen ondermijnd. 

 Volgens Sagan moet een staat drie richtlijnen volgen om de kans op een 

ongeluk te minimaliseren.
82

 Alle relevante faciliteiten en onderdelen van het nucleaire 

programma moeten ten eerste sterk en vooral uitgebreid beveiligd worden, bij 

voorkeur door meerdere beveiligingssystemen te koppelen. Ten tweede moet de 

bereidheid om te leren van fouten aanwezig zijn. Tot slot moet de staat 

betrouwbaarheid creëren door alle leden van de nucleaire organisatie te disciplineren 

en hun betrouwbaarheid en capaciteiten uitgebreid te onderzoeken. Voor beginnende 

kernwapenstaten is het veel moeilijker om aan deze richtlijnen te voldoen. Zij missen 

volgens Sagan het geld en de middelen om veilige geavanceerde technologieën te 

ontwikkelen en een betrouwbare organisatie op de been te houden. Daarbij hebben 

dergelijke staten, zeker in het begin, de neiging om het kernwapenprogramma geheim 
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te houden om zowel om internationale druk als preventief ingrijpen te voorkomen. 

Dat maakt effectief toezicht en betrouwbaarheid van de middelen en de organisatie 

onwaarschijnlijk. Dat alles wordt nog eens versterkt als een staat politiek instabiel is. 

Het opbouwen van een second-strike-capability en het voorkomen van een 

preventieve aanval lijden volgens Sagan eveneens onder deze beperkte middelen van 

nieuwe kernwapenstaten. 

Maar bij dat laatste komt nog een aanvullende complicatie. Volgens Sagan 

hebben militaire organisaties en de leden en onderdelen daarvan andere opvattingen 

dan civiele leiders en ambtenaren, juist omdat zij van die organisatie deel uitmaken.
83

 

Militaire organisaties zijn daardoor ten eerste vaak sneller geneigd om preventief of 

zelfs preëmptief aan te vallen. Sagan geeft daarvoor een aantal redenen. De 

beroepsmatige aandacht voor oorlogvoering maakt hen vatbaar voor pessimisme over 

de kansen van diplomatie. Zij worden getraind in strategisch denken, maar niet in het 

afwegen van politieke belangen dat voorafgaat aan de keuze voor een militaire 

strategie. Daarbij zijn volgens Sagan offensieve strategieën interessanter voor 

militairen, omdat daarin het initiatief wordt genomen en krachtige beslissingen 

kunnen worden genomen. Bij een defensieve strategie ligt het initiatief bij de 

tegenstander. Tot slot richt een militaire organisatie zich nadrukkelijk op de 

oorlogvoering zelf en niet op wat daarna moet gebeuren. Dat alles maakt dat 

militairen sneller geneigd zullen zijn tot een preventieve of preëmptieve aanval over 

te gaan. 

Ten tweede hinderen militaire organisaties zichzelf, volgens Sagan, onbedoeld 

bij het opbouwen van een second-strike-capability. Een dergelijke capaciteit is veel 

duurder dan ‘gewoon’ meer kernwapens produceren en neemt derhalve een groter 

deel van het totale budget in beslag. Meer bunkers en andere beveiligingsmaatregelen 

die een first-strike moeten tegengaan, gaan ten koste van operationele middelen als 

vliegtuigen en raketten, die volgens Sagan door militaire organisaties hoge worden 

gewaardeerd. Als dit samengaat met een voorkeur voor preventief of preëmptief 

optreden dan valt de balans nog verder in het nadeel van de beveiligingsmaatregelen 

uit. Tot slot stelt Sagan dat militaire organisatie geneigd zijn tot routine en vaste 

procedures. Dit maakt dat als de second-strike-capability toch wordt gerealiseerd, de 
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inlichtingendiensten van de tegenstander zich eenvoudiger een beeld kunnen vormen. 

Tevens leiden zij ertoe dat militaire organisaties pas leren als fouten worden gemaakt 

of ongelukken al plaats hebben gevonden. Voortijdige aanpassingen komen maar 

moeizaam tot stand. Waltz is veel optimistischer over de eigenschappen van militaire 

organisaties.
84

 Ten eerste zijn militairen volgens hem niet meer geneigd tot preventief 

of preëmptief optreden dan civiele leiders. Terughoudende en proactieve opvattingen 

hierover komen onder beide groepen voor. Ten tweede onderschat Sagan volgens 

Waltz de rol van onzekerheid, die, zoals hierboven beschreven, een belangrijke pijler 

onder zijn optimisme vormt. De Verenigde Staten zijn actief tegenstander van de 

verspreiding van kernwapens naar kleine staten, mede omdat het de militaire 

handelingsruimte van de Amerikanen ernstig verkleint. En zij beschikken over het op 

een na grootste en meest geavanceerde kernwapenarsenaal ter wereld. 

 

 6 Voorwaarden voor nucleaire en conventionele stabiliteit 

 

De strategie van nucleaire afschrikking is gericht op het voorkomen van oorlog door 

de dreiging van wederzijdse vernietiging. Kernwapens brengen zodoende stabiliteit 

door winst in een oorlog onmogelijk te maken. Het uitvoeren van een aanval betekent 

immers automatisch het over zichzelf afroepen van een vernietigende vergelding. 

Volgens Kenneth Waltz kunnen kernwapenstaten deze afschrikking snel en relatief 

eenvoudig realiseren. Staten moeten ten eerste beschikken over de capaciteit om na 

een aanval vernietigend te kunnen terugslaan en ten tweede mag die capaciteit niet 

afhangen van een snelle reactie op een mogelijk vals alarm (second-strike-capability). 

Ten derde moet de commandostructuur duurzaam zijn en geen ruimte laten voor 

ongelukken en gebruik van de kernwapens zonder toestemming. Volgens Waltz is al 

sprake van een second-strike-capability, en daarmee van stabiliteit, wanneer bij de 

tegenstander onzekerheid bestaat over de kans op succes van een ontwapenende eerste 

slag – kortom, het verreist geen gegarandeerde vergelding maar de kans daarop. 

Omdat India en Pakistan al decennia in een voortdurend conflict zijn met elkaar, zoals 

beschreven in het eerste hoofdstuk, zal echter in deze scriptie gebruik worden 

gemaakt van de meer uitgebreide en operationele voorwaarden die Albert Wohlstetter 

verbond aan de second-strike-capability. Volgens Wohstetter was onzekerheid 
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geenszins voldoende was om de Sovjetunie in de jaren 1960 van een ontwapenende 

eerste aanval te weerhouden. 

 Een staat beschikt volgens Wohlstetter over een second-strike-capability als 

het aan de volgende voorwaarden voldoet. Ten eerste moet het arsenaal in vredestijd 

tegen redelijk kosten kunnen worden gehandhaafd (zowel kosten in de zin van budget 

als de kans op ongelukken en oneigenlijk gebruik). Ten tweede moet het arsenaal een 

vijandelijke aanval kunnen overleven en, ten derde, moet na zo’n aanval ook nog het 

bevel tot vergelding kunnen worden gegeven en uitgevoerd. Ten vierde moeten de 

overbrengingsmiddelen hun doel kunnen bereiken en, ten vijfde, eventuele 

verdediging – vliegtuigen of antiraketsystemen – kunnen weerstaan. Tot slot moeten 

de kernwapens hun doel kunnen vernietigen. Aanvullend geldt dat de tegenstander 

moet worden overtuigd van zowel de eigen capaciteit om aan deze voorwaarden te 

voldoen als de wil om de dreiging van wederzijdse vernietiging waar te maken. 

 

Wanneer kernwapenstaten aan deze voorwaarden voldoen zal een crisis niet snel 

leiden tot de inzet van kernwapens. Een preventieve of preëmptieve aanval met 

conventionele middelen, gericht op het uitschakelen van de kernwapens van de 

tegenstander, is in dat geval niet mogelijk. Het uitvoeren van een ontwapenende first-

strike met kernwapens is eveneens onmogelijk, aangezien die kan leiden tot de eigen 

vernietiging. Wanneer de kernwapenstaten met elkaar in een conventioneel conflict 

raken, is ook de escalatie naar de inzet van kernwapens onmogelijk, aangezien dan 

wederom de eigen vernietiging waarschijnlijk blijft. Eén van de moeilijker te 

realiseren voorwaarden die Wohlstetter heeft gesteld, is dat ongelukken en oneigenlijk 

gebruik moeten worden vermeden. Scott Sagan heeft echter aangetoond dat een 

garantie op dat punt moeilijk te realiseren is, aangezien ook bij de Amerikanen en de 

Sovjets regelmatig ongelukken voorkwamen. Het spreekt niettemin voor zich dat het 

minimaliseren van de kans op een ongeluk of oneigenlijk gebruik wenselijk is. 

Eveneens problematisch is de mogelijkheid dat de nucleaire stabiliteit bij de 

aanwezigheid van een second-strike-capability in beide staten een conventioneel 

conflict juist mogelijk maakt, aangezien in dat geval de inzet van kernwapens door 

een van beide onmogelijk is zonder wederzijdse vernietiging. 
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In het volgende hoofdstuk zal worden onderzocht in hoeverre India en Pakistan ieder 

over een second-strike-capability beschikken en in hoeverre er dus sprake is van 

stabiliteit tussen beide staten. 

 

Met betrekking tot mogelijkheid van een preventieve of preëmptieve aanval met 

conventionele middelen zullen van India en Pakistan de volgende capaciteiten worden 

geanalyseerd: 

- De luchtmacht 

- De luchtverdediging 

- De spreiding en bescherming van de nucleaire faciliteiten en de 

overbrengingsmiddelen 

- Het beleid en de opvattingen ten aanzien van dergelijke aanvallen 

 

Voor de analyse van de gecombineerde nucleaire en conventionele stabiliteit komen 

de volgende capaciteiten van beide staten aan bod: 

- De kernwapens 

- De overbrengingsmiddelen 

- De conventionele capaciteiten 

- De nucleaire doctrine en command en control 

- Het vermogen om ongelukken en oneigenlijk gebruik te voorkomen. 
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III Stabiliteit tussen India en Pakistan 

 

 1 Kernwapencapaciteit 

 

India. Het huidige Indiase nucleaire programma is zowel gericht op het gebruik voor 

vreedzame doeleinden (elektriciteitsproductie) als op de productie van 

kernwapengeschikt plutonium en in beperkte mate van kernwapengeschikt uranium.
85

 

Aangezien er geen aantallen kernwapens bekend zijn, kan alleen een schatting van het 

aantal worden gemaakt op basis van de beschikbare grondstoffen. In het geval van 

India is de productie van kernwapens is volledig afhankelijk van het geproduceerde 

plutonium. India beschikte rond 2000 over 10 zwaar-waterreactoren die onverrijkt 

uranium als brandstof gebruiken. Nog eens 8 van dergelijke reactoren zijn gepland of 

al in aanbouw. Uit de opgebruikte splijtstof van dergelijke reactoren kan in een 

opwerkingscentrale plutonium worden gewonnen dat geschikt is voor kernwapens 

(plutonium 239). India beschikte rond 2000 over 4 van dergelijke 

opwerkingscentrales, waarvan de oudste twee respectievelijk sinds 1965 en 1977 in 

gebruik zijn. In 1990 opende India een experimentele installatie voor de verrijking 

van uranium door middel van centrifugetechnologie. Het is echter niet bekend in 

hoeverre daar ook kernwapengeschikt uranium kan worden of eventueel is 

geproduceerd. Voor de toekomst heeft India door de geplande uitbreiding van het 

aantal zwaar-waterreactoren de mogelijkheid om de productie van kernwapengeschikt 

plutonium sterk uit te breiden. Het land zal in dat geval wel de opwerkingscapaciteit 

moeten vergroten. Op dat punt zijn geen plannen bekend. 

David Albright schatte in 2000 dat India over maximaal tussen de 240 en 395 

kilogram kernwapengeschikt plutonium kon beschikken.
86

 Daaruit concludeerde hij 

dat het maximaal te produceren aantal kernwapens tussen de 45 en de 95 ligt. De 

voorraad (nog) ongeschikt plutonium is overigens nog vele malen groter. Bij de 

testexplosies in mei 1998 bracht India naar eigen zeggen drie verschillende typen 

kernwapens tot ontploffing.
87

 Het zou gaan om een kleine 12 kiloton splitsingsbom 

(geschikt voor plaatsing op een raket), een 43 kiloton waterstofbom en drie zeer 
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kleine splitsingsbommen van onder de 1 kiloton.
88

 In de dagen na de tests ontstond 

onder seismologen onenigheid over de geclaimde kracht van de geteste wapens. Over 

het algemeen werd geconcludeerd dat het aantal kiloton van de twee grootste 

explosies in werkelijkheid lager was dan door India opgegeven. De aanvankelijke 

twijfel over de Indiase claim dat het een waterstofbom had getest, werd later 

weggenomen. Aangenomen wordt dat de kracht van de Indiase waterstofbom in 

operationele status kan oplopen tot 200 kiloton. In hoeverre er kernwapens 

operationeel zijn, is niet bekend. In 2001 verklaarde het Amerikaanse Ministerie van 

Defensie dat India waarschijnlijk binnen een paar dagen tot een week enkele 

kernwapens kon assembleren uit klaarliggende onderdelen.
89

 De inlichtingendienst 

van de Amerikaanse defensie schatte echter in 1999 het aantal kernwapens op 10 – 

15.
90

 

 

Pakistan. Het Pakistaanse nucleaire programma is hoofdzakelijk gericht op de 

productie van kernwapengeschikt uranium en in beperkte mate op de productie van 

kernwapengeschikt plutonium.
91

 Veruit het belangrijkste onderdeel van de 

Pakistaanse kernwapencapaciteit is de verrijkingsinstallatie in Kahuta, ten oosten van 

Islamabad. Daarnaast beschikt het over een zwaar-waterreactor en een 

opwerkingscentrale. David Albright schatte in 2000 dat Pakistan beschikte over 

tussen de 585 en 800 kilogram kernwapengeschikt uranium en tussen de 1,7 en 13 

kilogram kernwapengeschikt plutonium.
92

 Daaruit concludeerde hij dat het maximaal 

te produceren aantal kernwapens tussen de 30 en de 52 ligt. Op 28 en 30 mei 1998 

volgde Pakistan het Indiase voorbeeld met, naar eigen zeggen, zes ondergrondse 

testexplosies. Op de eerste dag zouden een waterstofbom van ongeveer 40 kiloton en 

vier kleine splitsingsbommen zijn getest, maar internationaal bestaat zeer sterke 

twijfel over deze claim na seismologisch onderzoek.
93

 Zeer waarschijnlijk ging het 
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om slechts twee explosieven met waarschijnlijk een gezamenlijke kracht van 9 kiloton 

(hooguit 20). Op de tweede dag testte Pakistan naar eigen zeggen een 18 kiloton 

kernwapen, maar ook daarvan wordt de werkelijke kracht veel lager geschat. 

 De Chinese betrokkenheid bij het Pakistaanse nucleaire programma is 

bijzonder groot geweest. Zowel voor de ontwikkeling van de verrijkingscapaciteit en 

de plutoniumproductie als de productie van kernwapens zelf is Pakistan afhankelijk 

geweest van de technologische en materiele steun. In 1996 beloofde China die steun 

in te trekken, maar er wordt door de Amerikanen vermoedt dat het land nog altijd 

betrokken is bij het Pakistaanse wapenprogramma.
94

 Zonder die betrokkenheid zal 

Pakistan in de toekomst maar langzaam vorderingen kunnen maken in de uitbreiding 

en verbetering van het kernwapenarsenaal. Dat geldt overigens, zoals hieronder zal 

blijken, voor de gehele militaire capaciteit van Pakistan. In de toekomst is de kans dan 

ook groot dat bij het uitblijven van verdere ondersteuning, Pakistan in omvang en 

kwaliteit van het kernwapenarsenaal zal gaan achterlopen op India. 

 

 2 Overbrengingsmiddelen 

 

India. India beschikt zowel over vliegtuigen als raketten om kernwapens mee over te 

brengen.
95

 De twee belangrijkste typen vliegtuigen zijn de Franse Mirage 2000 H en 

de Indiase versie van de Russische Su-30 MKI. Alleen van de Mirage is bekend dat 

het een specifieke nucleaire taak heeft gekregen.
96

 India beschikt sinds 1998 over 42 

van deze toestellen, die zijn verdeeld over twee squadrons in Noord/Centraal India. 

De Mirages hebben een reikwijdte van ongeveer 1200 kilometer. Mogelijk hebben 

ook de vier squadrons met Jaguar S toestellen een nucleaire taak, maar hun reikwijdte 

is kleiner (850 kilometer) en zij zijn relatief verouderd. De nieuwere, gedeeltelijk in 

India geproduceerde Su-30 lijkt voor de toekomst een geschikt toestel voor de 

overbrenging van kernwapens. Het heeft een bereik van 3000 kilometer en behoort tot 

de nieuwste generatie gevechtsvliegtuigen. De eerste 8 werden operationeel in 1997 

en sindsdien zijn daar 50 toestellen bijgekomen. De Indiase industrie heeft door een 

contract met Rusland het recht verworven om er tot 2020 nog eens 150 zelf te 

produceren. 
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 Het Indiase ballistische raketprogramma is opgezet in 1983 en heeft twee 

typen ballistische raketten opgeleverd.
97

 Het eerste is de Prithvi, een raket voor de 

korte afstand die in drie verschillende uitvoeringen bestaat. De Prithvi 1 heeft een 

bereik van 150 kilometer en is sinds 1995 operationeel. De raketten zijn geplaatst op 

mobiele lanceerinstallaties en geschikt voor vervoer over de weg. Het aantal is sinds 

1998 uitgebreid van ongeveer 5 naar 75 in 2005. Hoewel India ontkent, gaan de 

meeste analisten er vanuit dat een deel van de raketten geschikt is gemaakt voor het 

overbrengen van kernwapens.
98

 De Prithvi 2 is een nieuwere versie met een groter 

bereik van 250 kilometer en is pas sinds kort operationeel, maar heeft waarschijnlijke 

geen nucleaire rol. De Prithvi 3 heeft een reikwijdte van 350 kilometer en verschilt 

van 1 en 2 doordat het aangedreven wordt met behulp van vaste brandstof die de 

reactietijd op een Pakistaanse aanval zou verkorten van enkele uren tot enkele 

minuten.
99

 De Prithvi 3 is in de laatste fase van ontwikkeling. 

 Het tweede type raketten dat India heeft ontwikkeld zijn de Agni, die in 

eveneens drie uitvoeringen is ontwikkeld voor de middellange afstand met vaste 

brandstof. De Agni 1 heeft een reikwijdte van ongeveer 800 kilometer, maar vormde 

een testmodel en is niet in productie genomen. De Agni 2 heeft een reikwijdte van 

ruim 2000 kilometer en is geplaatst op mobiele lanceerinstallaties, deels geschikt voor 

vervoer over de weg en deels voor over spoor. De Agni 2 is sinds 2005 in productie 

genomen en zal, zo wordt door veel analisten aangenomen, de nucleaire rol van de 

Prithvi raketten overnemen. India heeft de Agni 3 nog in ontwikkeling. Deze versie 

zal waarschijnlijk een reikwijdte krijgen van ruim 3000 kilometer en kan in dat geval 

grote delen van China bestrijken. Eveneens nog in ontwikkeling zijn een of twee 

typen raketten die geschikt zijn voor lancering vanaf onderzeeërs. De Danush, een 

ballistische raket gebaseerd op de Prithvi 3, is reeds getest. De Amerikaanse CIA ging 

er in 2002 echter vanuit dat deze raket niet voor 2010 operationeel zou zijn.
100

 De 

Sagarika is een kruisvluchtwapen dat mogelijk wordt ontwikkeld als een 

kernwapengeschikt overbrengingsmiddel met een reikwijdte tussen de 300 en 1000 

kilometer en zowel geschikt is om vanaf zee als vanuit de lucht af te vuren. Zekerheid 
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over dit type bestaat niet, maar India heeft in samenwerking met Rusland reeds één 

van de snelste en meest precieze kruisvluchtwapens ter wereld ontwikkeld, de 

Brahmos.
101

 In 2005 verschenen berichten dat Rusland in de nabije toekomst twee 

kernonderzeeërs gaat leasen aan India, die ieder met 12 kruisvluchtwapens kunnen 

worden uitgerust.
102

 De plaatsing van kernwapens daarop ligt voor de hand, aangezien 

het een second-strike-capability zou kunnen garanderen. 

 

Pakistan. De Pakistaanse overbrengingsmiddelen bestaan eveneens uit zowel 

vliegtuigen als raketten, maar de nadruk ligt op de laatste categorie.
103

 De enige 

geschikte gevechtsvliegtuigen waarover Pakistan beschikt zijn 32 F16 A/B toestellen, 

verdeeld over 3 squadrons met een reikwijdte van ruim 900 kilometer. Eind jaren 

1980 sloot Pakistan een contract met de Verenigde Staten voor de levering van nog 

eens 71 toestellen, maar dat werd afgebroken door de Amerikanen na een 

wetswijziging die de levering van militaire middelen aan proliferatie gevoelige landen 

verbood. In 2005 kondigde de Amerikaanse regering aan de levering alsnog door te 

zetten als beloning voor de medewerking van Pakistan in de oorlog tegen het 

terrorisme. Twee toestellen zijn inmiddels afgeleverd. Samen met China heeft 

Pakistan de JF-17 ontwikkeld, een licht, snel en wendbaar toestel dat vergelijkbaar is 

met de F16.
104

 Het is in 2006 in productie genomen. 

 Het Pakistaanse ballistische raketprogramma is opgezet begin jaren 1980 en is 

sterk afhankelijk geweest van Chinese en Noord-Koreaanse hulp.
105

 De Haft 1 en Haft 

2 raketten zijn zelfstandig ontwikkeld, maar hebben onvoldoende reikwijdte om 

kernwapens over te brengen naar India. De ontwikkeling Haft 2 is waarschijnlijk 

stopgezet vanwege technische problemen. Begin jaren 1990 volgde, volgens enkele 

bronnen, een doorbraak na de Chinese levering van de eigen M-11 raketten met een 
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reikwijdte van 300 kilometer.
106

 De Haft 3 (Ghaznavi) is op het Chinese voorbeeld 

gebaseerd en maakt gebruik van vaste brandstof. De raket is geplaatst op een mobiele 

lanceerinstallatie, zowel voor vervoer over de weg als over spoor. Sinds 1998 zijn er 

ongeveer 50 stuks geproduceerd. De Haft 4 (Shaheen 1) is waarschijnlijk gebaseerd 

op de Chinese M-9 en heeft een reikwijdte van ongeveer 650 kilometer. De raket 

maakt gebruik van vaste brandstof en is geplaatst op hetzelfde type mobiele 

lanceerinstallatie als de Haft 3. Hij werd operationeel in 2003 en Pakistan beschikte in 

2006 over 6 stuks. De Haft 5 (Shaheen 2) is een vervolg op de Haft 4 en heeft een 

grotere reikwijdte van 2000 tot 2500 kilometer, waarmee het een belangrijk deel van 

India zou kunnen bestrijken. Deze is getest in 2005, maar is nog niet operationeel. 

 Daarnaast zijn nog twee versies van het type Haft 5 (Ghauri 1 en 2) 

ontwikkeld, waarschijnlijk gebaseerd op de Noord-Koreaanse No-Dong 1 en 2. Beide 

typen maken gebruik van vloeibare brandstof. De Ghauri 1 heeft een reikwijdte van 

1300 tot 1500 kilometer en is sinds 2003 operationeel. In 2006 beschikte Pakistan 

over 15 stuks. De Ghauri 2 is getest in 2002 en heeft een reikwijdte van 2000 

kilometer, maar is nog niet operationeel. Naast ballistische raketten werkt ook 

Pakistan aan een kruisvluchtwapen, de Haft 7 (Babur) met een reikwijdte van 500 

kilometer. Het wapen is in 2005 voor het eerst getest en is nog in ontwikkeling. 

Volgens Pakistaanse officials is het geschikt voor het overbrengen van kernwapens.
107

 

Het is in ieder geval niet geschikt voor lancering vanaf zee. Pakistan beschikt ook niet 

over ballistische raketten die op een onderzeeër zouden kunnen worden geplaatst. Ook 

over de ontwikkeling van dergelijke raketten is niets bekend. Net als bij de 

ontwikkeling van de kernwapens zelf, is Pakistan voor de ontwikkeling en aanschaf 

van overbrengingsmiddelen sterk afhankelijk van buitenlandse, vooral Chinese, 

hulp.
108

 Ook hier geldt dat zonder die hulp Pakistan snel zal gaan achterlopen op 

India. 

 

 3 Conventionele capaciteit 

 

In conventionele middelen is India sinds 1947 ruim in het voordeel ten opzichte van 

Pakistan. Van 1988 tot en met 2003 besteedde India ruim vier keer zoveel geld aan 
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defensie.
109

 Door de snelle groei van de Indiase economie neemt het verschil snel toe. 

Dit geeft echter een gedeeltelijk vertekend beeld. Pakistan bewapend zich in 

hoofdzaak vanwege de Indiase dreiging. India daarentegen deelt niet alleen een 

conflict en een lange grens met Pakistan, maar ook met China, zij het dat de relatie 

met de laatstgenoemde het afgelopen decennium is verbeterd.
110

 India moet de 

beschikbare middelen niettemin verdelen en kan niet al zijn middelen tegenover die 

van Pakistan stellen. Wel bestaat er, naast de algehele militaire bestedingen, een goot 

verschil in de bestedingen per soldaat.
111

 India gaf tussen 1998 en 2002 gemiddeld 

twee maal zoveel uit per soldaat en overtreft daarmee Pakistan niet alleen in 

kwantiteit, maar ook in kwaliteit van de militaire middelen. 

 Er is hier geen ruimte om in detail in te gaan op de conventionele capaciteiten 

van India en Pakistan zoals bij hun nucleaire capaciteiten hierboven. Bijlage 7 geeft 

een overzicht van de militaire middelen waarover beide staten beschikken. De 

luchtmacht en de luchtverdediging komen in de volgende paragraaf nader aan de orde. 

Over het geheel ligt, wat betreft de landmacht, het overwicht van India over Pakistan 

met name in de kwaliteit van de middelen. Dat blijkt een vergelijkend onderzoek van 

RAND Corporation waarin de relatieve waarde van het materieel is gekoppeld aan de 

operationele aantallen.
112

 Niettemin leidt dit verschil, volgens de onderzoekers van 

RAND, niet tot een beslissend offensief voordeel voor India als het tot een conflict 

zou komen, aangezien beide staten over relatief oud en weinig mobiel materieel 

beschikken. India beschikt bijvoorbeeld over 2,5 maal meer stuks artillerie, maar de 

overgrote meerderheid daarvan moet getrokken worden, terwijl bij een snel offensief 

juist gemotoriseerde artillerie veel effectiever is. Wat betreft de marine is de balans 

weldegelijk in het beslissende voordeel van India. Het land beschikt over meer 

schepen en onderzeeërs en van een betere kwaliteit dan Pakistan. Dit helpt India 

echter niet aan een algeheel beslissend conventioneel overwicht. 

 In april 2004 presenteerde India een nieuwe doctrine voor de landmacht onder 

de naam ‘Cold Start’ waarin het een ambitieuze modernisering aankondigde.
113
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Hoewel deze doctrine niet openbaar is gemaakt, is uitgelekt dat het verschil tussen 

offensieve en defensieve troepen wordt opgeheven. Het hoofddoel van deze 

conventionele doctrine is de offensieve capaciteit te vergroten en de 

mobilisatieperiode, na een eventueel besluit tot inzet, drastisch te verkorten. India 

beoogt acht onafhankelijke strijdgroepen op te richten. Een belangrijk onderdeel 

hierin is de grote rol voor de luchtmacht, die de opmars zal moeten ondersteunen 

vanuit de lucht en Pakistaanse luchtaanvallen moet voorkomen. Hoewel deze nieuwe 

doctrine is gericht op conventionele oorlogvoering, kan het niet los worden gezien 

van de algehele Indiase doctrine – dus ook de nucleaire. Het is gericht op het 

tegengaan van de Pakistaanse conventionele oorlogvoering, zij het zonder afbreuk te 

doen aan het Indiase no first use beginsel, maar er zal ten allen tijde met een 

Pakistaanse nucleaire vergelding rekening worden gehouden. De uitvoering van de 

nieuwe conventionele doctrine begon meteen en is te herkennen in de import van 

conventionele wapens door India.
114

 In 2003 en 2004 importeerde India in totaal voor 

meer dan 5 miljard dollar aan materieel, terwijl Pakistan slechts iets meer dan 1 

miljard dollar besteedde. Pakistan week daarmee niet af van zijn gemiddelde 

bestedingen per jaar sinds 1995. India gaf echter twee tot driemaal zoveel uit per jaar 

als gemiddeld in de jaren sinds 1995. Daarbij kocht India het overgrote deel van het 

materieel in Rusland, een technologisch hoogstaande leverancier, terwijl Pakistan 

voor een groot deel afhankelijk is van China en Oost-Europa. 

De Pakistaanse regering heeft niet publiekelijk gereageerd op de ‘Cold Start’ 

doctrine van India. Uit publicaties van (voormalige) Pakistaanse officieren blijkt dat 

het land zich enkel lijkt te kunnen aanpassen door de bestaande middelen te 

reorganiseren en in een hogere, permanente staat van paraatheid te brengen.
115

 Zij 

erkennen dat de nieuwe Indiase doctrine met zich meebrengt dat Pakistan zich op 

meerdere fronten langs de grens met India zal moeten kunnen verdedigen. 

Tegelijkertijd zal Pakistan zijn luchtmacht en luchtverdediging moeten verbeteren om 

de superioriteit van de Indiase luchtmacht te keren, al zijn de Pakistaanse middelen op 

dit punt uiterst beperkt. De defensieve maatregelen, die Pakistan zal moeten nemen 
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ten aanzien van de nieuwe Indiase conventionele doctrine, zullen in ieder geval ten 

koste gaan van de offensieve capaciteit van het Pakistaanse leger.
116

 

 

 4 Luchtmacht en luchtverdediging 

 

India. De Indiase luchtmacht (IAF) beschikt over in totaal ongeveer 800 

gevechtsvliegtuigen, waarvan ruim 500 stuks geschikt zijn voor aanvallende taken.
117

 

De AIF is daarmee de op drie na grootste luchtmacht ter wereld. Naast de in paragraaf 

2 genoemde Mirage 2000 H en de SU-30 MKI, beschikt India over ongeveer 100 

Jaguar S, 60 MiG-29 en 150 MiG-27 toestellen die alle geschikt zijn voor het 

uitvoeren van precisiebombardementen. India heeft daarvoor verschillende 

geavanceerde gronddoelraketten en lasergeleide bommen. Alle drie de typen behoren, 

al dan niet na aanpassingen, tot de modernste ter wereld. Verder beschikte India nog 

over ongeveer 70 MiG-23 toestellen, maar die zijn tussen 2000 en 2005 geleidelijk 

uitgefaseerd. 300 MiG-21 toestellen zijn in de jaren 1990 gemoderniseerd, maar 

worden tot aan 2010 in aantal gehalveerd en langzaam vervangen door de SU-30 MKI 

en mogelijk andere typen toestellen. De IAF heeft nog 150 SU-30 toestellen in 

productie gepland staan bij de Indiase industrie en oriënteert zich sinds 2002 op de 

aanschaf van nog eens 40 extra gebruikte Mirage 2000 toestellen en eventueel nog 

eens 80 van een nieuwere versie. 

 Sinds 2002 beschikt India over 6 Russische IL-78 tankvliegtuigen, die de 

reikwijdte en effectiviteit van de gevechtsvliegtuigen sterk vergroten. Eind jaren 1990 

heeft de Indiase industrie eveneens gewerkt aan surveillance in de lucht met lange 

afstand radarsystemen (AWACS), maar dat programma is in 1999 stilgelegd na een 

crash tijdens een testvlucht. In 2005 is het programma weer opgestart en in de nabije 

toekomst zal de IAF waarschijnlijk Braziliaanse patrouilletoestellen aanschaffen. 

RAND Corporation concludeerde in 2006 dat de IAF de dominante luchtmacht in 

Zuid-Azië is en ook in het komende decennium zal blijven.
118

 Zowel kwantitatief als 

kwalitatief is het veruit superieur aan de Pakistaanse luchtmacht. De Chinese 

luchtmacht beschikt weliswaar over meer toestellen, maar dat betreft voor een 
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belangrijk deel sterk verouderde toestellen van eigen makelij uit de jaren 1970. 

RAND verwacht dat de Pakistaanse luchtmacht de uitbreiding en modernisering van 

de IAF niet kan volgen en zelfs nog verder achterop zal raken. Daarbij beschikt India 

over een aantal hoogwaardige communicatie satellieten en een nauwkeurige 

spionagesatelliet die alle geschikt zijn voor het vergaren van inlichtingen en wellicht 

ook voor een early warning in het geval van een Pakistaanse raketaanval.
119

 

 Wat betreft de luchtverdediging ligt de belangrijkste beperking voor India in 

de grote van het luchtruim dat verdedigd moet worden langs de grens met zowel 

Pakistan als China.
120

 India beschikt over een gelaagd detectiesysteem. Verspreid 

langs de grens patrouilleren mobiele observatie teams, bestaande uit ieder twee man 

met verrekijkers en een radio. Zij rapporteren aan de tweede linie, een reeks 

radarsystemen die op ongeveer 150 kilometer van de grens zijn geplaatst. De 

gebruikte radarsystemen zijn relatief oud maar kunnen vliegtuigen op alle hoogtes 

detecteren, ook als zij elektronische tegenmaatregelen gebruiken. Sinds 2000 is een 

groot deel van de oude Sovjetradars vervangen door nieuwe Franse en Indiase 

modellen. De basis van het detectiesysteem wordt gevormd door enkele Franse 

langeafstandsradars met een bereik tot 1000 kilometer, die verder in het binnenland 

zijn geplaatst. Naast dit algemene detectiesysteem beschikt India over kleinschalige 

systemen van een hogere kwaliteit rond strategische locaties en vliegvelden. 

Voor de actieve verdediging vertrouwd India op een combinatie van 

vliegtuigen, luchtdoelkanonnen en mobiele luchtdoelraketsystemen (SAM’s). MiG-21 

en MiG-29 toestellen bewapend met luchtdoelraketten vormen de basis in de lucht, 

maar in de nabije toekomst zullen ook een aantal SU-30 en Mirage 2000 toestellen 

luchtverdedigingstaken krijgen. Daarnaast zijn ook de meeste Indiase toestellen met 

primair aanvalstaken bewapend met luchtdoelraketten. India beschikt over 38 

squadrons met 280 SAM’s en een groot aantal radargestuurde luchtdoelkanonnen, 

maar die zijn vooral geplaatst bij strategische locaties, zowel militaire als civiele. 

Luchtverdediging is voor India sinds het einde van de jaren 1990 een belangrijke 

prioriteit. Het land heeft sinds 1998 veel extra SAM’s en radarsystemen 
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aangekocht.
121

 Ook werkt India sindsdien aan een antiraketsysteem op basis van 

Russische en zelfstandig (door)ontwikkelde techniek.
122

 Dat systeem zal echter pas in 

het volgende decennium worden voltooid en zal ook dan niet alle Pakistaanse  

raketten kunnen tegenhouden, laat staan de Chinese. Niettemin zou de totstandkoming 

van een Indiaas antiraketsysteem een grotere bedreiging vormen voor de Pakistaanse 

veiligheid dan de bestaande luchtverdediging, aangezien Pakistan voor het 

overbrengen van kernwapens nu sterk afhankelijk is van zijn ballistische raketten.
123

 

 

Pakistan. De Pakistaanse luchtmacht (PAF) beschikt over in totaal ongeveer 350 

gevechtsvliegtuigen, waarvan ongeveer 115 stuks geschikt zijn voor aanvallende 

taken.
124

 De drie belangrijkste squadrons bestaan uit de hierboven reeds genoemde 

F16 A/B toestellen. Het grootste deel van de toestellen die de PAF in gebruik heeft, 

bestaat echter uit ongeveer 150 sterk verouderde Chinese gevechtsvliegtuigen, 

waarvan 40 J-6 toestellen eigenlijk al in 1995 zouden worden uitgefaseerd. Verder 

beschikt Pakistan over 88  Mirage III en 52 Mirage 5 toestellen die vergelijkbaar zijn 

met de MiG-21. Alleen de F16 toestellen kunnen kwalitatief de vergelijking met de 

meest geavanceerde toestellen van de IAF doorstaan. Enig lichtpunt voor de PAF is 

de samen met China ontwikkelde JF-17, die vergelijkbaar is met de F16 en waarvan 

er waarschijnlijk 60 stuks operationeel zullen zijn in 2010. Naast de 

gevechtsvliegtuigen beschikt Pakistan over slechts 11 Mirage III 

verkenningstoestellen en een zeer beperkte transportcapaciteit. De PAF beschikt niet 

over AWACS en tankvliegtuigen en zal daar, ondanks pogingen daartoe in het 

verleden, ook in de nabije toekomst niet over kunnen beschikken. Door de relatieve 

zwakte van de PAF is er in Pakistan discussie ontstaan over de rol van de 

luchtmacht.
125

 De landmacht is een voorstander van een meer ondersteunende en 

daarmee ondergeschikte rol voor de PAF.  
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 Wat betreft de luchtverdediging ligt voor Pakistan de grootste beperking in het 

gebrek aan strategische diepte.
126

 Het land beschikt over een modern detectiesysteem, 

bestaande uit vele verschillende soorten radarsystemen. Deze zijn aan elkaar 

gekoppeld en kunnen vijandelijke vliegtuigen waarnemen op alle hoogtes, ook als die 

gebruikmaken van elektronische tegenmaatregelen. Pakistan kan echter een Indiase 

aanval met ballistische raketten niet waarnemen voordat de eerste hun doel treffen. 

Daarbij kan de op zichzelf zeer effectieve detectiecapaciteit onvoldoende bescherming 

tegen vliegtuigen bieden, zelfs al zou Pakistan over meer verdedigingsmiddelen 

beschikken. Veel strategische locaties bevinden zich dichtbij de grens met India in de 

omgeving van Islamabad en zijn zodoende kwetsbaar voor een verrassingsaanval. 

Wat betreft de actieve luchtverdediging moet Pakistan het doen met vliegtuigen en 

grote aantallen luchtdoelkanonnen. De drie squadrons met F16 toestellen zijn bij de 

luchtverdediging het belangrijkst. De PAF beschikt nog over grote aantallen geschikte 

Mirage III en Chinese J-7 toestellen, maar zij hebben een zeer beperkte reikwijdte en 

kunnen alleen met luchtdoelraketten voor de korte afstand worden bewapend. Daarbij 

is met name de J-7 voorzien van een uiterst zwak radarsysteem. Hoewel dit alles 

Pakistan bijzonder kwetsbaar maakt voor een aanval door de IAF, zal een dergelijke 

aanval door India geenszins eenvoudig zijn. De Indiase analist Sanjay Badri-Maharaj 

concludeert dat India bij een dergelijke aanval rekening moet houden met het 

uitvallen van enkele van zijn toestellen.
127

 India kan volgens hem bij een aanval 

daarom eerst de Pakistaanse luchtverdediging uitschakelen, maar dat kost tijd en geeft 

Pakistan gelegenheid om zijn kernwapens in te zetten of om daar op zijn minst mee te 

dreigen om internationaal ingrijpen af te dwingen. 

 

 5 Nucleaire doctrine en command and control 

 

India. Hoewel India al in 1974 met een testexplosie kenbaar maakte over een 

kernwapencapaciteit te beschikken, kwam pas halverwege de jaren 1980 een openlijk 

debat over de nucleaire strategie en afschrikking op gang, met name buiten de 

regeringskringen.
128

 In die discussie over nucleaire afschrikking stond van meet af aan 
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de relatie met Pakistan voorop. China werd door velen weldegelijk als gevaarlijk 

beschouwd, maar de kans op een nucleaire confrontatie werd relatief klein geschat. 

De relatie met China was sinds de jaren 1960 stabiel gebleken. In het geval van 

Pakistan viel de inschatting van de kans op een confrontatie juist hoog uit. Reeds in 

1982 stelde de invloedrijke Indiase strateeg Subrahmanyam dat een nucleair Pakistan 

niet af te schrikken zou zijn met conventionele middelen.
129

 Aan het einde van dat 

decennium gingen de meeste Indiase analisten er vanuit dat Pakistan al over enkele 

kernwapens beschikte. Maar, naast de erkenning van de noodzaak van eigen 

kernwapens, bestond in de discussie eveneens brede overeenstemming over het 

principe om kernwapens niet als eerste te gebruiken. Niettemin kwam in de jaren 

1990 kritiek op het Indiase beleid om de kernwapencapaciteit niet om te zetten in een 

openlijke kernwapenstatus door kernproeven te ondernemen. De Indiase 

kernwapencapaciteit werd wereldwijd erkend, maar de geheimhouding verzwakte in 

de ogen van veel Indiërs, zowel analisten als politici en burgers, de geloofwaardigheid 

van de nucleaire afschrikking. Een combinatie van electorale druk, strategische 

motieven en de technische noodzaak van testen maakte in 1998 dan ook de weg vrij 

voor de openlijke toetreding van India tot de groep van kernwapenstaten.
130

 

 In 1999, vlak na de testexplosies, presenteerde de Indiase Nationale 

Veiligheids Adviesraad een ontwerp doctrine waarin de beoogde rol van de 

kernwapens uiteen werd gezet.
131

 De inhoud was in lijn met de bestaande opvattingen. 

Het principe om niet als eerste kernwapens te gebruiken werd bevestigd. De 

kernwapens waren bedoeld om de dreiging van gebruik door een tegenstander tegen te 

gaan en om, als de afschrikking niet zou werken, een nucleaire aanval te vergelden. 

India streefde naar een minimale afschrikking waarbij de onkwetsbaarheid zou 

worden gegarandeerd door een spreiding van de kernwapens over vliegtuigen, 

mobiele raketten en onderzeeërs of oppervlakte schepen. Er zou een robuuste 

command and control worden opgezet en de bevoegdheid om tot de inzet van 

kernwapens te besluiten, kwam te liggen bij de premier van India. De ontwerpdoctrine 

bevatte hoofdzakelijk doelstellingen, aangezien het kernwapenarsenaal van India nog 

duidelijk in aanbouw was. Hoe alle doelen gerealiseerd zouden worden werd niet 
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duidelijk gemaakt. In januari 2003 presenteerde de Indiase regering een beknopte 

officiële doctrine die grotendeels aansloot bij de conceptdoctrine uit 1999.
132

 

Toegevoegd was echter de mogelijkheid van nucleaire vergelding bij een aanval op 

India met chemische en biologische wapens, een inperking van het no first use 

principe. 

Eveneens in januari 2003 kondigde de Indiase regering de oprichting van de 

National Command Authority (NCA) aan. Internationale analisten zagen hierin een 

belangrijke stap voorwaarts, aangezien zij twijfelden aan het door India nagestreefde 

robuuste karakter van de command en control.
133

 De NCA bestond uit politici en 

beleidsmakers en wordt geleid door de premier, die als enige de bevoegdheid behoudt 

om kernwapens in te zetten. Tegelijkertijd werd een afzonderlijke command en 

control eenheid opgezet die de verantwoordelijkheid krijgt over de kernwapens en de 

bijbehorende overbrengingsmiddelen, ongeacht het krijgsmachtonderdeel waar zij 

oorspronkelijk toe behoorden. Desondanks bestaat er nog onduidelijkheid over de 

effectiviteit van de NCA.
134

 De rol van het leger is marginaal en tegelijkertijd verloopt 

de samenwerking tussen de verschillende krijgsmachtonderdelen moeizaam. De 

regering heeft het plan geformuleerd om één chef defensiestaf aan te stellen, maar 

daarvan is nog niets terecht gekomen. De kernwapens van India zijn niet geplaatst op 

overbrengingsmiddelen en worden op gescheiden locaties bewaard.
135

 Het 

samenbrengen van beide kost volgens schattingen enkele uren. Om ook op deze wijze 

een second-strike-capability te verwezenlijken, is het van groot belang dat niet alleen 

de kernwapens een first-strike kunnen doorstaan, maar ook de command en control. 

Gezien de geringe rol van het leger, doorgaans beter beschermd tegen aanvallen, en 

onduidelijkheid van de plaatsvervangers van de premier in een oorlogssituatie is het 

twijfelachtig of India aan deze voorwaarde voldoet.
136

 

 Wat betreft de veiligheid en betrouwbaarheid van de Indiase kernwapens zijn 

geen gegevens beschikbaar. Analisten vermoeden echter met name een risico op het 
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lekken van straling en een spontane explosie.
137

 Het is onwaarschijnlijk dat India 

beschikt over de geavanceerde technologische kennis en middelen, die de Verenigde 

Staten pas jaren na de ontwikkeling van hun eerste kernwapen toepasten. Mogelijk 

zijn de Indiase kernwapens relatief gevoelig voor schokken (tijdens vervoer), zijn zij 

instabiel (relatief veel splijtstof) en zijn de verschillende onderdelen onvoldoende 

getest. Dat komt omdat India slechts zes testexplosief heeft kunnen doen, wat 

bijzonder weinig is in vergelijking met de vijf erkende kernmachten. Mocht India de 

kernwapens niet langer gescheiden van de overbrengingsmiddelen willen bewaren, 

zoals onder de huidige doctrine, maar overgaan tot een hogere staat van paraatheid, 

dan zal de onveiligheid toenemen.
138

 De onderzoeksservice van het Amerikaanse 

Congres heeft in 2005 dan ook aanbevelingen gedaan aan het Amerikaanse parlement 

om India te adviseren bij het beveiligen van de kernwapens, de 

overbrengingsmiddelen en de nucleaire locaties.
139

 

 

Pakistan. Over de Pakistaanse opvattingen over nucleaire afschrikking is maar 

weinig bekend, zeker over die in regeringskringen en van de legerleiding. Over het 

algemeen wordt in de beschikbare bronnen benadrukt dat kernwapens de 

gelijkwaardigheid tussen India en Pakistan garanderen.
140

 Zowel de Indiase 

kernwapencapaciteit, getoond in 1974, als de conventionele overmacht zijn genoemd 

als motivatie voor de Pakistaanse kernwapencapaciteit. In tegenstelling tot India, 

hebben Pakistaanse commentatoren de mogelijkheid van een first-strike altijd open 

gehouden. Dat de Pakistaanse kernwapens niet alleen India nucleair dienen af te 

schrikken, blijkt uit de Pakistaanse reactie op de grootschalige Indiase oefening 

Brasstacks in 1987 langs de grens met Pakistan. Aan de oefening namen naar 

schatting 250.000 troepen en 1.500 tanks deel, alle volledig bewapend. Aan het slot 

van de oefening simuleerde de luchtmacht enkele aanvallen op doelen in Pakistan, 

zonder de grens te overschrijden. Brasstacks werd door Pakistan gezien als een 

poging van het Indiase leger om een oorlog uit te lokken dan wel vanuit de oefening 
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in te zetten.
141

 In het geval van een grootschalige conventionele invasie, verklaarde de 

atoomgeleerde A.Q. Khan destijds, ‘if driven to the wall there will be no option 

left’.
142

 Op welk punt een naderende conventionele overwinning door India de 

mogelijkheid zou openen voor de inzet van kernwapens door Pakistan, is nooit 

officieel bekend gemaakt. Ook is onbekend of die inzet een grootschalige vergelding 

zou inhouden of dat Pakistan in dat geval eerst een waarschuwing zou afgegeven. 

 In tegenstelling tot India, bracht Pakistan na de testexplosies in 1998 geen 

(concept)doctrine naar buiten. Wel verscheen in oktober 1999 een artikel van drie 

hooggeplaatste Pakistaanse beleidsmakers waarin zij een idee gaven van de rol van de 

kernwapens.
143

 Zij stelden dat kernwapens alleen zouden worden ingezet als het 

voortbestaan van Pakistan als staat in gevaar zou komen. Zij gaven vier mogelijke 

situaties: verlies van een goot deel van het territoir, uitschakeling van een groot deel 

van het Pakistaanse leger, een economische blokkade en pogingen om Pakistan van 

binnenuit te destabiliseren. Al deze situaties hebben uiteraard betrekking op mogelijke 

acties door India. In februari 2000, aanzienlijk eerder dan India, maakte Pakistan de 

oprichting van zijn National Command Authority (NCA) bekend.
144

 Die wordt geleid 

door generaal Musharraf, president van Pakistan, en bestaat verder uit beleidsmakers 

van buitenlandse zaken, defensie en binnenlandse zaken, uit generaals van 

verschillende krijgsmachtonderdelen en uit de leiders van strategische organisaties. 

Wat betreft de beveiliging en de betrouwbaarheid van de Pakistaanse 

kernwapens zijn, net als bij de Indiase, geen gegevens beschikbaar. Niettemin zal ook 

in Pakistan de beschikbare kennis en technologie, gebruikt voor de kernwapens, van 

een relatief laag niveau zijn.
145

 Dat heeft een verhoogd risico op het lekken van 

straling en een spontane explosie als gevolg. Voor Pakistan geldt eveneens dat het 

slechts enkele testexplosies heeft kunnen uitvoeren, al heeft Pakistan op het punt van 
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de veiligheid het voordeel van de Chinese assistentie bij de ontwikkeling van de 

kernwapens. Hoewel Pakistan naar verhouding een groot deel van zijn bruto nationaal 

product aan defensie besteedt, gaat maar beperkt deel daarvan naar de 

kernwapencapaciteit. In 2005 moest de Pakistaanse regering de aanschaf van 26 extra 

F16’s uitstellen om geld vrij te maken voor de schade die een zware aardbeving dat 

jaar in het noorden van het land aanrichtte.
146

 Het is daarom onwaarschijnlijk dat 

Pakistan veel geld kan investeren in de beveiliging en betrouwbaarheid van zijn 

kernwapens. De onderzoeksservice van het Amerikaanse Congres heeft in 2005 dan 

ook aanbevelingen gedaan voor de Verenigde Staten om, naast India, ook Pakistan te 

adviseren bij het beveiligen van de kernwapens, de overbrengingsmiddelen en de 

nucleaire locaties.
147

 

De kernwapens van Pakistan zijn, zoals ook in India, niet geplaatst op 

overbrengingsmiddelen en worden op gescheiden locaties bewaard.
148

 Dat heeft als 

voordeel dat de kans op een ongeluk relatief klein is. Mocht Pakistan echter overgaan 

tot een hoger niveau van paraatheid, dan brengt dat een dubbel gevaar met zich 

mee.
149

 De kernwapens zijn geplaatst op mobiele lanceerinstallaties en moeten, om 

niet te worden ontdekt door India, regelmatig worden verplaatst. Tijdens vervoer is, 

ten eerste, de kans op een ongeluk het grootst. De kernwapens worden dan 

gemonteerd op de overbrengingsmiddelen en staan bloot aan schokken, 

temperatuurverschillen en dergelijke. Ten tweede is tijdens vervoer de mogelijkheid 

van diefstal door een radicale groepering in Pakistan reëel en is het moeilijker voor de 

NCA om controle over de kernwapens te behouden. Voor de oprichting van de NCA 

bleek de centrale controle al een probleem. Tijdens de Kargil-crisis in 1999, waarover 

in het volgende hoofdstuk meer, moest de Pakistaanse minister president Sharif, van 

de Amerikanen in Washington vernemen dat het Pakistaanse leger, zonder dat hij 

daartoe zelf opdracht had gegeven, de kernwapens operationeel had gemaakt.
150
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 6 Crisisinstabiliteit 1:  conventionele preëmptieve aanval door India 

 

Door de hierboven beschreven verschillen in capaciteiten en doctrines, hebben India 

en Pakistan tegengestelde doelstellingen in het vormgeven van de nucleaire 

afschrikkingsrelatie tussen hen beide. Volgens de Indiase strateeg Verghese Koithara, 

voormalig vice admiraal van de Indiase marine, streeft India naar een situatie die zich 

laat vergelijken met het schaakspel, terwijl Pakistan streeft naar een situatie die zich 

laat vergelijken met Russische roulette.
151

 India wil Pakistan zijn rationele benadering 

opleggen, waarin zowel de conventionele als de nucleaire balans, ook bij een totale 

oorlog, in het voordeel van India uitvalt. Door rationeel een strikte scheiding aan te 

brengen tussen conventionele en nucleaire oorlogvoering – kort gezegd het beginsel 

van geen inzet van kernwapens als eerste – probeert India de voordelen van zijn 

conventionele overmacht te maximaliseren. Pakistan benadrukt daarentegen juist dat, 

zelfs als Pakistan maar een beperkt deel van India kan raken, de schade onacceptabel 

zal zijn. Het combineert dat dreigement bewust met onzekerheid over het moment en 

de aanleiding waarop het tot de inzet van kernwapens zal overgaan, om ook een 

conventionele aanval af te schrikken. Deze verschillen in benadering en capaciteit 

brengen twee verschillende vormen van crisisinstabiliteit met zich mee. Op de 

Pakistaanse positie en de daar uit voortkomende crisisinstabiliteit zal in de volgende 

paragraaf worden ingegaan. Hieronder komt allereerst de Indiase positie aan bod. 

De bovenstaande analyse van de Indiase capaciteiten leert dat het 

kernwapenarsenaal zich nog in de beginfase van opbouw bevindt. Het arsenaal 

voldoet dan ook nog maar in beperkte mate aan de voorwaarden waaraan een second-

strike-capability moet voldoen.
152

 In 1998 trad India toe tot de selecte groep van 

kernwapenstaten, maar het beschikte destijds nog maar over enkele kernwapens. Dat 

is inmiddels toegenomen tot ongeveer 65. India beschikt daarmee over een stabiel 

arsenaal dat Pakistan in omvang voldoende is om Pakistan af te schrikken. Doordat de 

kernwapens gescheiden worden bewaard van hun overbrengingsmiddelen, is de kans 

op een ongeluk of oneigenlijk gebruik redelijk klein. India beschikt over voldoende 

raketten en vliegtuigen om de kernwapens in alle delen van Pakistan te doen 
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neerkomen. De bescherming van de Pakistaanse kernwapens tegen een nucleaire 

aanval ligt met name in de mobiliteit ervan, maar het land beschikt niet over de 

capaciteit een aanval tijdig waar te nemen. Alleen bij overbrenging per vliegtuig moet 

India een extra foutmarge incalculeren naast de mogelijkheid dat het 

overbrengingsmiddel uit zichzelf faalt in het treffen van het doel. 

De Indiase beperkingen liggen met name in de kwetsbaarheid van het eigen 

arsenaal voor een (deels) ontwapenende first-strike. De kernwapens moeten worden 

overgebracht met behulp van ballistische raketten, geplaatst op mobiele 

lanceerinstallaties, en gevechtsvliegtuigen. Deze overbrengingsmiddelen zijn moeilijk 

te beschermen tegen een nucleaire aanval en ook de komende jaren zullen er nog geen 

kernwapens worden geplaatst op onderzeeërs. Tegenover Pakistan heeft India het 

voordeel van zijn strategische diepte en voorlopig ook nog van de beperkte aantallen 

Pakistaanse raketten met een middellange reikwijdte. Tegenover China staat India er 

overigens slechter voor, maar dat ligt buiten het bereik van deze scriptie. Ook wat 

betreft de onkwetsbaarheid van de Indiase command en control bestaat nog twijfel. In 

zijn algemeenheid kan geconcludeerd worden dat India over een gedeeltelijke second-

strike-capability tegenover Pakistan beschikt, aangezien het onwaarschijnlijk is dat 

alle Indiase kernwapens kunnen worden uitgeschakeld. Pakistan zal hooguit een deel 

kunnen uitschakelen en mogelijk tijd winnen door de command en control van India 

te raken. 

De eerste crisisinstabiliteit in de nucleaire afschrikkingsrelatie tussen India en 

Pakistan ligt in de Indiase capaciteit om een preëmptieve conventionele uitschakeling 

van de Pakistaanse kernwapens uit te voeren, zoals beschreven in paragraaf 2 van 

hoofdstuk II. De grens tussen preëmptief en preventief is hier niet zo scherp als het 

lijkt. Pakistan kan met nucleaire first-strike een gevoelige klap toebrengen aan de 

Indiase second-strike-capability. Wanneer zich een crisis voordoet, is het in het 

belang van India om een dergelijke aanval te voorkomen. Niettemin zal India snel 

moeten besluiten om een conventionele aanval uit te voeren, voordat de Pakistaanse 

kernwapens en hun overbrengingsmiddelen bij elkaar worden gebracht. Een 

conventionele aanval op de Pakistaanse kernwapens door India is in het geval van een 

crisis waarschijnlijker dan een ontwapenende nucleaire eerste slag, zelfs al is de kans 

van slagen in het laatste geval groter. India heeft een nucleaire doctrine die de inzet 

van kernwapens als eerste uitsluit. Dat wil echter niet zeggen dat als de nood hoog is 

daar niet van kan worden afgeweken. Ook op de mogelijkheid dat Pakistan een 
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conventionele aanval niet nucleair zal vergelden, zal India niet rekenen. Pakistan 

hanteert niet het beginsel van geen inzet als eerste. De belangrijkste reden voor India 

om de Pakistaanse kernwapens met conventionele middelen uit te willen schakelen, is 

de beschadiging van de internationale positie van India als het wel als eerste 

kernwapens zou gebruiken. India is door zijn sterke economische groei van het 

afgelopen decennium afhankelijker geworden van de rest van de wereld. De 

welvaartsgroei die daarmee gepaard gaat zal India niet willen verliezen door sancties 

die onherroepelijk volgen op de inzet van kernwapens. Daar komt bij dat de inzet van 

kernwapens, ook als die alleen op Pakistaans grondgebied afgaan, schadelijke 

gevolgen kunnen hebben in India en zelfs daarbuiten.
153

 

Er is geen direct ‘bewijs’ dat India een conventionele uitschakeling van de 

Pakistaanse kernwapens heeft voorbereid sinds de kernproeven in 1998 of daar op dit 

moment mee bezig is. Het enige bekende geval waarin op het hoogste niveau door 

India een dergelijke aanval is overwogen, vond plaats in 1987.
154

 Na de BrassTacks 

oefening in december van het jaar daarvoor, beschreven in de vorige paragraaf, 

overwoog premier Rajiv Gandhi, met de uitdrukkelijke instemming van de hoogste 

generaal Krishnaswami Sundarji, om een preventieve aanval uit te voeren op het 

Pakistaanse reservistenleger in het zuiden van Pakistan. Sundarji beargumenteerde 

vervolgens dat, in dat geval, ook een preventieve aanval moest worden uitgevoerd op 

de Pakistaanse nucleaire faciliteiten en de dan nog zeer kleine voorraad kernwapens 

om een nucleaire tegenaanval onmogelijk te maken. De generaal kon echter geen 

garantie geven voor het volledig uitschakelen van de kernwapens en uiteindelijk werd, 

op aandringen van een senior adviseur van het Indiase ministerie van defensie, 

besloten om de aanval niet uit te voeren. 

Na de aanslagen van 11 september 2001 kwam de mogelijkheid van een 

preventieve aanval weer openlijk aan de orde in India, nadat in de Verenigde Staten 

vergelijkbare plannen bekend werden. Seymour Hersh publiceerde in november 2001 

een artikel in The New Yorker waarin hij goed geïnformeerde bronnen binnen de 

Amerikaanse inlichtingendiensten en administratie citeerde over concrete plannen 
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voor de ‘ex-filtratie’ van de Pakistaanse kernwapens.
155

 Een groep speciale eenheden, 

onder leiding van het Pentagon, zou met hulp van Israëlische speciale eenheden 

trainen voor het onschadelijk maken van kernwapens in vijandige staten. Aanleiding 

hiervoor was de mogelijkheid dat radicale islamitische groeperingen in Pakistan een 

kernwapen zouden bemachtigen, al dan niet na het wegvallen van het regime in 

Islamabad. Specialisten uit de inlichtingendiensten en de regeringskringen 

verklaarden dat een dergelijke operatie in Pakistan mogelijk was, maar dat de 

beperkte inlichtingen over de locatie van de kernwapens een onzekerheid met zich 

meebrachten. Medewerkers van de Amerikaanse inlichtingendiensten verklaarden 

eveneens tegenover Hersh dat zij er vanuit gingen dat, in het geval van een concrete 

dreiging, een speciale Indiase commando eenheid een vergelijkbare operatie zou 

voorbereiden.
156

 

Ook vanuit India zelf kwamen, vooral na 11 september, signalen dat er een 

verschuiving in het veiligheidspolitieke denken plaatsvond in de richting van 

preventief en preëmptief optreden.
157

 Er verschenen berichten dat de luchtmacht zich 

inzette voor het verkrijgen van een first-strike-capability. De Indiase premier 

Vajpayee verzekerde de wereld in 2000 dat India niet zou wachten tot Pakistan het 

eerste kernwapen zou afvuren voordat het zou reageren. Ook enkele Indiase analisten 

spraken zich uit voor een proactieve opstelling tegenover Pakistan. Dat kreeg geen 

weerslag in de beknopte, officiële kernwapendoctrine van 2003, waarin het beginsel 

van geen inzet van kernwapens als eerste werd gehandhaafd. Maar in de nieuwe ‘Cold 

Start’ doctrine voor de landmacht van datzelfde jaar lag weldegelijk, zoals beschreven 

in paragraaf 3 van dit hoofdstuk, de nadruk op het vergroten van de offensieve 

capaciteiten. In reactie op de Amerikaanse inval in Irak verklaarde de Indiase Minister 

van Buitenlandse Zaken, Yashwant Sinha, in april 2003 dat India een sterkere zaak 
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voor preventief ingrijpen had tegenover Pakistan dan tegen welk ander land ook kon 

worden ingebracht.
158

 

Er zijn een aantal beperkingen verbonden aan een conventionele preëmptieve 

aanval op de Pakistaanse kernwapens. Ten eerste moet het besluit om tot een 

dergelijke aanval over te gaan vroeg in een crisis worden genomen. Zo gauw de 

Pakistaanse kernwapens in een hogere staat van paraatheid worden gebracht, zullen de 

mobiele lanceerinstallaties met de bewapende raketten verder over het Pakistaanse 

territoir worden verspreid en wordt de reactietijd van een nucleaire vergeldingsactie 

verkort. De noodzaak van een snelle beslissing maakt overigens ook de internationale 

rechtvaardiging voor een preëmptieve aanval moeilijker – er zal wellicht nog geen 

sprake zijn van een aantoonbare ‘imminent threat’. Ten tweede zal India reeds vooraf 

moeten bepalen in welke gevallen en op welke wijze een preëmptieve aanval de eigen 

belangen dient. Een geslaagde aanval vereist een goed gecoördineerd samenspel 

tussen de luchtmacht, commandotroepen en wellicht conventioneel beladen raketten, 

altijd op basis van zeer gedegen inlichtingen. Tot slot zal India voorbereid moeten zijn 

op alle mogelijke Pakistaanse reacties en gevolgen, ook als de kernwapens worden 

uitgeschakeld. Die kunnen variëren van een totale conventionele oorlog tot het 

wegvallen van het regime in Islamabad en het instorten van de Pakistaanse staat met 

alle destabiliserende gevolgen voor de regio van dien. Deze vorm van 

crisisinstabiliteit wordt verkleind zodra Pakistan zijn kernwapens op de 

overbrengingsmiddelen plaatst en verbergt door ze voortdurend te verplaatsen. In dat 

geval neemt de crisisstabiliteit weer toe. 

 

 7 Crisisinstabiliteit 2: first-strike door Pakistan 

 

Aan het begin van de vorige paragraaf is de Pakistaanse doelstelling in de 

afschrikkingsrelatie met India vergeleken met Russische roulette. Hoewel in het 

dagelijks leven het spelen van dat spel geen aanbeveling verdient, is de vergelijkbare 

Pakistaanse benadering van de afschrikkingsrelatie met India geenszins ‘irrationeel’. 

De Pakistaanse regering, en daarmee de Pakistaanse staat als geheel, is niet minder 
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gehecht aan haar voortbestaan dan de Indiase. Het land moet door de beperkte 

capaciteiten echter sterker vertrouwen op de onzekerheid over het slagen van een 

Indiase first-strike en vergroot die door bewust een gevaar van escalatie te creëren. De 

Pakistaanse benadering vertoont daarmee enige gelijkenis met die van de NAVO in 

West-Europa tijdens de Koude Oorlog, zoals beschreven in paragraaf 4 van hoofdstuk 

II. De Sovjetunie beschikte in Europa over een conventionele overmacht en gevreesd 

werd dat de nucleaire afschrikking een conventionele inval in West-Europa niet kon 

tegengaan, zonder te dreigen met wederzijdse vernietiging. De stabiliteit op het 

nucleaire vlak, creëerde instabiliteit op het conventionele vlak. Door een rationele 

vermenging van stabiliteit en gevaar – het beleid van flexible response en de plaatsing 

van Amerikaanse kernwapens in Europa – wist de NAVO desondanks de 

crisisstabiliteit te vergroten. Ook Pakistan is conventioneel ondergeschikt aan zijn 

tegenstander, maar het beschikt, in tegenstelling tot de NAVO, over hooguit een 

beperkte second-strike-capability. Het is kortom maar zeer de vraag of het een 

nucleaire aanval van India zou kunnen vergelden, waardoor op het nucleaire vlak 

geen sprake zou zijn van stabiele afschrikking. Laat staan dat het een conventioneel 

conflict gefaseerd zou kunnen laten escaleren. 

 De analyse van de capaciteiten in de bovenstaande paragrafen leert dat ook het 

Pakistaanse kernwapenarsenaal zich nog in de beginfase van opbouw bevindt. Het 

voldoet echter in nog mindere mate aan de voorwaarden voor een second-strike-

capability dan het Indiase arsenaal.
159

 In 1998 beschikte Pakistan over slechts enkele 

kernwapens en dat aantal is sindsdien opgelopen tot ongeveer 40. Voor een stabiel 

arsenaal van voldoende omvang zal Pakistan nog meer kernwapens moeten 

produceren, zeker omdat de Pakistaanse testexemplaren in 1998 niet bijzonder 

krachtig bleken. Zonder aanvullende testen blijft het moeilijk voor Pakistan om 

krachtiger kernwapens te produceren, zoals bijvoorbeeld waterstofbommen. De 

grootste beperking voor de second-strike-capability ligt echter in de kwetsbaarheid 

van de kernwapens voor een first-strike en, zoals in de vorige paragraaf beschreven, 

voor de conventionele uitschakeling ervan door India. Pakistan kan geen kernwapens 

plaatsen op onderzeeërs en zal daartoe ook in de nabije toekomst niet in staat zijn. De 

beschikbare overbrengingsmiddelen zijn op het land geplaatst en maken, in het geval 

van de raketten, alleen door hun mobiliteit kans op overleving bij een nucleaire 
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aanval. Het gebrek aan een effectief waarschuwingssysteem voor ballistische raketten 

en aan strategische diepte geven Pakistan echter weinig tijd om daarvan gebruik te 

maken. Alleen wat betreft de onkwetsbaarheid van de command en control scoort 

Pakistan beter, aangezien het leger een grote rol heeft in de besluitvorming over de 

inzet van kernwapens en beter beschermd is tegen een aanval dan bijvoorbeeld de 

civiele autoriteiten in India. 

Wat betreft de overbrengingsmiddelen – de capaciteit om doelen tot ver in 

India te bereiken – heeft Pakistan de afgelopen jaren belangrijke vooruitgang geboekt. 

Sinds 2003 beschikt het over de Haft 4 en Haft 5 met respectievelijk een bereik van 

ongeveer 650 en 1400 kilometer. Tot die tijd beschikte het enkel over raketten met 

een maximaal bereik van 300 kilometer, terwijl de belangrijkste doelen in India veel 

verder dan dat van de grens liggen.
160

 De kans dat Pakistaanse gevechtsvliegtuigen 

het Indiase luchtruim weten binnen te dringen en hun doel bereiken is klein. Daarbij 

beschikt Pakistan over onvoldoende toestellen voor de luchtverdediging om enkele 

ervan te kunnen offeren. De kernwapens worden in vredestijd gescheiden van hun 

overbrengingsmiddelen bewaard, wat de veiligheid ten goede komt. Zowel de kans op 

een ongeluk als de kans op diefstal door een radicale groepering en oneigenlijk 

gebruik wordt erdoor verkleind. Het is echter de vraag of Pakistan dat beleid kan 

volhouden in de komende jaren. Voor het uitvoeren van een nucleaire vergelding, zal 

Pakistan in toenemende mate afhankelijk worden van een snelle reactie op een Indiase 

aanval. Wanneer de overmacht van India, zowel in conventioneel als nucleair opzicht, 

nog verder toeneemt, zal Pakistan als eerste moeten toeslaan om India nog 

onaanvaardbare schade toe te kunnen brengen.  

Hierin ligt de tweede crisisinstabiliteit in de nucleaire afschrikkingsrelatie 

tussen India en Pakistan. Hooguit een deel van het toch al kleine aantal Pakistaanse 

kernwapens zal een nucleaire of zelfs conventionele aanval van India kunnen 

doorstaan. In combinatie met de beperkte mogelijkheden om doelen in heel India te 

raken, maakt dit Pakistan afhankelijk van een snelle reactie of zelfs nucleaire 

preëmptie om nog enige afschrikking van India te realiseren. Dat brengt twee gevaren 

met zich mee. Ten eerste kan Pakistan niet anders dan al vroeg in een crisis dreigen 

met een algehele nucleaire aanval op India, ook als het ‘slechts’ conventioneel wordt 

aangevallen. Ten tweede vergroot de afhankelijkheid van een snelle reactie de kans 
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dat Pakistan op basis van een verkeerde inschatting een nucleaire aanval inzet omdat 

het, ten onrechte dus, een Indiase aanval vermoedt. Pakistan kan de kwetsbaarheid 

van zijn arsenaal voor een conventionele aanval weliswaar tegengaan door over te 

stappen naar een permanente staat van paraatheid van zijn kernwapens en 

overbrengingsmiddelen, ook in vredestijd, maar het betaalt dan wel de prijs van een 

verhoogd risico op ongelukken en diefstal. Daar komt bij dat een verhoogde 

paraatheid de kwetsbaarheid voor een nucleaire aanval en ook de afhankelijkheid van 

een snelle reactie niet wegneemt. Deze crisisinstabiliteit kan, kortom, alleen worden 

tegengegaan door de realisatie van een Pakistaanse second-strike-capability. 
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IV Casus: Kargil 

 

 1 Het conflict en de Amerikaanse bemiddeling 

 

In mei en juni 1999, een jaar na de kernproeven, raakten Pakistaanse irreguliere 

troepen en het Indiase leger in gevecht rond het dorp Kargil in het hooggebergte van 

het door India gecontroleerde deel van Jammu en Kasjmir. Het conflict was op twee 

manieren ongebruikelijk.
161

 Ten eerste ging het in tegen de onder politicologen 

populaire veronderstelling dat democratieën geen oorlogen met elkaar voeren – 

Pakistan werd in die tijd immers geleid door de gekozen minister president Sharif. 

Ten tweede was het uitzonderlijk dat kernwapenstaten direct met elkaar in gevecht 

raakten. Het enige voorbeeld daarvan was tot 1999 het korte grensconflict tussen de 

Sovjetunie en China in 1969. In het Kargil conflict vielen aan Indiase zijde 524 doden 

en 1363 gewonden. Aan Pakistaanse zijde vielen 696 doden, het aantal Pakistaanse 

gewonden is onbekend. Ondanks de mobilisatie van grote delen van de legers in 

zowel India als Pakistan, bleven de gevechten beperkt tot Jammu en Kasjmir. Na 

zware druk van de Amerikaanse president Clinton besloot de Pakistaanse regering, die 

aanvankelijk iedere betrokkenheid ontkende, op 4 juli de irreguliere troepen terug te 

trekken. 

De omgeving van Kargil kenmerkt zich door de grote hoogte met toppen tot 

boven de 5.000 meter en in de winter door temperaturen tot onder de – 40 ºC. Sinds 

1977 bestond een ongeschreven afspraak tussen India en Pakistan dat beide landen 

ieder jaar tussen 15 september en 15 april de hooggelegen posten langs de noordelijke 

Line of Control onbezet zouden laten.
162

 Waarschijnlijk is de Pakistaanse operatie in 

het najaar van 1998 reeds voorbereid, na de gebruikelijke terugtrekking. Het 

Pakistaanse leger verwachtte dat de indringers pas in de loop van mei zouden worden 

ontdekt en dat de Indiase reactie, zeker in de eerste weken, kleinschalig zou zijn. 

Vanwege de ontoegankelijkheid van de regio zou India slechts zeer langzaam 
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versterkingen kunnen sturen. Ondertussen zou het Pakistaanse leger de belangrijkste 

strategische posities kunnen innemen en de enige toegangsweg vanuit het Indiase 

gedeelte van Kasjmir afsluiten. De Pakistaanse indringers bestonden uit 500 tot 1000 

of zelfs meer Moedjahedien en soldaten, die verkleed gingen als lokale herders. Zij 

waren bewapend met machinegeweren, mortieren en enkele draagbare SAM’s (vanaf 

de schouder gevuurde luchtdoelraketten). Vanuit het Pakistaanse gedeelte van 

Kasjmir werden zij ondersteund door artillerie. Sneller dan verwacht, begon echter de 

sneeuw te smelten dat jaar en kwam het Indiase tegenoffensief opgang. Het Indiase 

leger startte met infanterieoperaties tussen 15 en 25 mei, maar bereidde ondertussen 

een grootschaliger offensief voor onder de naam Vijay dat op 26 mei van start ging. 

Meer dan honderd stuks artillerie, mortieren en raketsystemen werden opgesteld om 

de Pakistaanse posities te bestoken, waarna de infanterie kon optrekken. De 

grootschalige inzet van artillerie in het ontoegankelijke terrein bleek doorslaggevend 

voor de uitschakeling van de verdedigingswerken, commandocentra en aanvoerlijnen. 

In totaal namen 20.000 Indiase militairen actief deel aan de operatie in Kargil. 

Maar het tegenoffensief vorderde moeizaam ondanks de overmacht aan troepen en 

artillerie. Pas na enkele weken werden successen geboekt, die elkaar vanaf eind juni 

wel steeds sneller opvolgden. De Indiase luchtmacht verleende vanaf het begin steun 

aan het Vijay offensief en had de eerste weken van mei getraind in het hooggebergte 

van de Himalaya in het Noorden van India. De grote hoogte en de grilligheid van het 

terrein maakten de bombardementen moeilijk uitvoerbaar. De doelwitten waren klein 

en met het blote oog nauwelijks waar te nemen. De luchtmacht maakte gebruik van 

Mig-21 en Mig-27 toestellen en Mi-17 gevechtshelikopters. Aan het einde van het 

conflict werden ook Mirage 2000 toestellen ingezet. In totaal voerde de luchtmacht 

ongeveer 1000 vluchten uit, waarvan ruim de helft bestond uit escortes en 

verkenningsvluchten. De Pakistaanse strijders wisten op 27 mei twee vliegtuigen neer 

te halen en schoten de dag erna een helikopter uit de lucht, maar daar bleef het bij. 

Vanaf 11 juni heroverde het Indiase leger steeds meer terrein en op 10 juli werden de 

laatste vijandelijke strijders over de Line of Control gedreven. Hoewel het Indiase 

tegenoffensief succesvol was, werd het moment van de beëindiging niet zozeer op het 

slagveld bepaald, maar door de diplomatieke druk van de Verenigde Staten. 
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Indiase en Pakistaanse regeringsvertegenwoordigers ontmoeten elkaar slechts 

één keer tijdens het Kargil conflict op 25 juni in Islamabad.
163

 De Pakistaanse opzet 

was dat Sharif op weg naar China op 27 juni een tussenstop zou maken in New Delhi, 

om aldaar een akkoord te tekenen. Volgens betrokkenen zouden beide partijen in dat 

geval afspreken de Line of Conrol te respecteren en zouden vervolgens 

onderhandelingen over de kwestie Kasjmir worden gevoerd binnen een vast 

tijdschema en zou Pakistan de Moedjahedien verzoeken zich terug te trekken uit 

Kargil. India weigerde vermoedelijk omdat het een militaire overwinning, die op dat 

moment aanstaande was, prefereerde boven een diplomatieke oplossing met het oog 

op de aanstaande verkiezingen in India. Sharif vestigde vervolgens zijn hoop op de 

Amerikanen. Hun bemiddeling bleek uiteindelijk doorslaggevend in de beëindiging 

van het Kargil conflict, maar niet op de manier waarop Pakistan hoopte.
164

 Vanaf het 

begin van het conflict vreesden de Amerikanen dat een escalatie van het conflict zou 

uitmonden in het gebruik van kernwapens, aangezien beide landen sinds kort openlijk 

over kernwapens beschikten. In het bijzonder werd gevreesd dat India bij een langer 

voortduren van de gevechten in Kargil, een tweede front zou openen langs de Line of 

Control in een terrein waar het Indiase leger in het voordeel zou zijn. In het ergste 

geval zou India de Line of Control oversteken met een grootschalige conventionele 

oorlog als gevolg. Daar kwam als complicerende factor bij dat niet geheel duidelijk 

was wie in Pakistan de leiding had. Minister president Sharif had in het diplomatieke 

overleg na de kernproeven in 1998 de indruk gewekt oprecht te streven naar een 

vreedzame oplossing van het voortdurende conflict tussen India en Pakistan. Van de 

hoogste Pakistaanse landmachtgeneraal, Musharraf, was echter bekend dat hij de 

voorkeur gaf aan een militaire oplossing van de kwestie Kasjmir. 

De Verenigde Staten kwamen al vroeg in het conflict tot de conclusie dat 

Pakistan allereerst zijn troepen zou moeten terugtrekken achter de Line of Control, 

voordat verdere stappen konden worden genomen. Tot aan het Kargil conflict was de 

Amerikaanse band met Pakistan weliswaar sterker dan die met India, maar het risico 

van escalatie maakte steun voor of zelfs maar acceptatie van het Pakistaanse 

avonturisme in Kargil aan de onderhandelingstafel onmogelijk. De Verenigde Staten 
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konden van India niet verwachten dat het onderhandelingen zou ingaan over het 

algehele Kasjmir conflict, terwijl Pakistaanse strijders delen van het Indiase territoir 

bezet hielden. Eind mei 1999 maakten hoge functionarissen uit de regering deze 

Amerikaanse positie kenbaar aan de ambassadeurs van India en Pakistan. Beide waren 

verrast dat, wat de Verenigde Staten betreft, Pakistan allereerst zijn troepen uit Kargil 

moest terugtrekken. Pakistan had gerekend op de Amerikaanse steun en India ging er 

evengoed vanuit dat de inmiddels oude band tussen Pakistan en de Verenigde Staten 

niet verbroken zou worden. Twee dagen later bracht Minister van Buitenlandse Zaken 

Albright dezelfde boodschap telefonisch over aan Sharif en deed de Amerikaanse 

stafgeneraal Zinni hetzelfde bij generaal Musharraf. Pakistan reageerde echter niet en 

halverwege juni deed president Clinton een persoonlijk beroep op Sharif. Ook die 

poging had geen resultaat. Ondertussen nam het gevaar van escalatie opnieuw toe. 

India wist, zoals hierboven beschreven, in de eerste weken van juni de Pakistaanse 

troepen steeds verder terug te dringen, maar dat ging langzaam en India betaalde een 

hoge prijs in slachtoffers. De opening van een tweede front door India lag nog altijd 

voor de hand. Ook als India daartoe niet zou overgaan, kon het conflict escaleren als 

het Indiase leger oog in oog kwam te staan met Pakistaanse reguliere troepen langs de 

Line of Control in Kargil. 

Ondertussen raakte Pakistan steeds verder in een internationaal isolement en 

mislukte eind juni het bilateraal overleg tussen India en Pakistan. In een laatste poging 

verzocht Sharif de Amerikanen eind juni om te interveniëren en de Indiase 

tegenaanval te stoppen. Op dat moment was hij echter nog steeds niet bereid om aan 

de voorwaarde van de terugtrekking van de Pakistaanse troepen te voldoen. Op 3 juli 

belde hij president Clinton persoonlijk met de mededeling dat hij de volgende dag 

naar Washington zou komen voor overleg. Voor zijn aankomst op 4 juli drongen op 

verzoek van Clinton ook de Britse premier Blair en de Saudische ambassadeur in 

Washington bij Sharif aan op de Pakistaanse terugtrekking. Clinton zette Sharif 

tijdens zijn bezoek sterk onder druk. Als Sharif niet zou instemmen met terugtrekking 

van de Pakistaanse strijders achter de Line of Control, zou Clinton nog diezelfde 

avond een verklaring doen uitgaan waarin de Verenigde Staten de volledige 

verantwoordelijkheid voor het Kargil conflict bij Pakistan zouden leggen en Pakistan 

ook verantwoordelijk zouden stellen voor het steunen van terrorisme in zowel India 

als Afghanistan. Sharif ging uiteindelijk overstag en Clinton informeerde vervolgens 

de Indiase minister-president Vajpayee. In de dagen erna hield Sharif zijn woord en 
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trok de Pakistaanse strijders terug. Op 14 juli 1999 hielden de gevechten op en op 18 

juli verklaarde het Indiase leger de oorlog ten einde. 

 

 2 Rol van de kernwapens 

 

De gevechten bleven tijdens het Kargil conflict beperkt tot het Indiase deel van 

Jammu en Kasjmir dat de Pakistaanse strijders waren binnengetrokken. Naast de 

omvang bleef ook de intensiteit van de gevechten beperkt tot de inzet van artillerie en 

(irreguliere) grondtroepen en, door India, de inzet van de luchtmacht. De kernwapens 

zijn niet ingezet in het conflict al werd dat openlijk gevreesd in met name de 

Verenigde Staten.
165

 Dat wilde echter niet zeggen dat zij geen enkele rol speelden. 

Tijdens het overleg in Washington op 4 juli 1999 confronteerde president Clinton de 

Pakistaanse minister-president Sharif met de waarneming van de Amerikaanse 

inlichtingdiensten dat het Pakistaanse leger op dat moment de kernwapens in 

paraatheid bracht. Sharif ontkende daartoe de opdracht te hebben gegeven en voegde 

er aan toe dat India op dat moment waarschijnlijk hetzelfde deed.
166

 Voor dat laatste 

is echter geen bewijs. Gedurende het Kargil conflict werd door Pakistan alleen eind 

mei de druk op India verhoogd door te verwijzen naar de kernwapens, wat echter geen 

vervolg kreeg nadat duidelijk werd dat India de Line of Control niet zou 

oversteken.
167

 Op 27 en 30 mei 1999, vlak na het begin van het Indiase tegenoffensief 

Vijay, gaven minister-president Sharif en minister van buitenlandse zaken Ahmad 

ieder een dreigende verklaring af via de pers.
168

 Sharif stelde dat Pakistan voor het 

eerst in de geschiedenis er op vertrouwde dat het, sinds de nucleaire testen in 1998, 

iedere mogelijke aanval op basis van gelijkwaardig zou kunnen beantwoorden. 

Ahmad waarschuwde drie dagen later dat Pakistan niet zou twijfelen om, indien het 

eigen territoir werd bedreigd, alle wapens uit het eigen arsenaal in te zetten. Nadat het 

Indiase tegenoffensief zich tot het Indiase deel van Jammu en Kasjmir bleek te 

beperken, volgden geen verdere waarschuwingen – ook niet in de laatste dagen voor 

Sharifs bezoek aan Washington toen India aan de winnende hand was. India onthield 
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zich gedurende het conflict van verwijzingen naar de kernwapens en reageerde niet op 

de Pakistaanse uitlatingen. 

 Opvallend is dat het Pakistaanse plan voor de operatie in Kargil van voor de 

kernproeven in 1998 stamde en er in de operationele voorbereiding geen rekening 

werd gehouden met een mogelijke escalatie naar nucleaire oorlogvoering.
169

 Luitenant 

generaal Mahmud kreeg in november 1998 van de chef legerstaf, generaal Musharraf, 

toestemming om het plan, dat eerder was afgewezen, alsnog ten uitvoer te brengen. 

De opzet was om in het voorjaar van 1999 in de regio Kargil strategische posten te 

bezetten voordat het Indiase leger daarin terug zou keren. Het militaire doel was om 

de bevrijdingsbeweging in het noorden van Kasjmir te steunen door de enige grote 

toegangsweg naar het gebied af te sluiten. Minister-president Sharif werd hiervan in 

december op de hoogte gesteld en stemde er mee in, ondanks het ontbreken van 

duidelijkheid over de omvang en uitkomst van de operatie – de kans op escalatie – en 

het ontbreken van een politiek doel en een inschatting van de internationale reactie. 

Het Pakistaanse leger kwam in de verdere voorbereiding tot de conclusie dat de 

Indiase reactie zou bestaan uit het sturen van meer troepen naar Jammu en Kashmir en 

zodoende de offensieve capaciteit van India ten opzichte van Pakistan als geheel zou 

verzwakken. India zou zich om die reden geen escalatie kunnen veroorloven – een 

slepend conflict zou immers worden uitgelegd als een overwinning voor Pakistan.
170

 

Het politiek doel werd pas begin 1999 geformuleerd toen de operatie reeds ingang 

was gezet: een permanente oplossing voor de kwestie Kasjmir, waarbij India onder 

internationale druk in een zwakke positie aan de onderhandelingstafel moest 

plaatsnemen. 

 De Pakistaanse inschatting van de Indiase reactie bleek juist. India reageerde 

aanvankelijk met zeer beperkte tegenmaatregelen en pas eind mei, nadat de omvang 

van de Pakistaanse operatie duidelijk werd, met de verwachtte troepenopbouw in 

Kasjmir vanuit andere delen van India. India koos er bewust voor het conflict te 

beperken tot de regio die de Pakistaanse strijders binnentrokken en daarbij de Line of 

Control niet over te steken, ook niet om de aanvoerlijnen vanuit Pakistan uit te 

schakelen. De dreiging van escalatie was het grootst vlak na het begin van het Indiase 
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tegenoffensief op 25 mei. Met name de inzet van de Indiase luchtmacht bracht onrust 

in Pakistan. Op 26 mei waarschuwde de Pakistaanse minister van buitenlandse zaken 

dat als India de Line of Control zou overschrijden, er hoe dan ook vergelding op zou 

volgen.
171

 Na crisisberaad in Pakistan werd het Pakistaanse leger in een hoge staat van 

paraatheid gebracht. In de dagen daarop volgden de hierboven genoemde 

waarschuwingen met de verwijzingen naar de kernwapens. Begin juni beschuldigde 

de Pakistaanse regering India nogmaals van escalerend gedrag, maar de Indiase 

regering reageerde ontwijkend. Escalatie werd echter ook in India niet geheel 

uitgesloten. De Indiase luchtmacht ging er bijvoorbeeld vanuit dat de inzet van 

gevechtsvliegtuigen, zelfs wanneer de Line of Control niet zou worden overschreden, 

weldegelijk kon leiden tot escalatie naar een totale oorlog.
172

 De Pakistaanse 

luchtmacht werd in staat van permanente paraatheid gebracht, maar niet ingezet. 

 De redenen voor de Indiase terughoudendheid zijn nooit uitgesproken. 

Pakistaanse analisten hebben geconcludeerd dat de dreiging van een nucleaire oorlog 

de Indiërs heeft weerhouden van een grootschalige conventionele oorlog.
173

 Maar met 

name in de Verenigde Staten werd weldegelijk gevreesd voor een escalatie met 

mogelijk de inzet van kernwapens, al dan niet bedoeld, als gevolg.
174

 Die vrees 

verklaart de Amerikaanse diplomatieke inzet voor een snelle oplossing van het 

conflict en het loslaten door de Amerikanen van de tot dan toe sterke band met 

Pakistan. In die zin heeft de aanwezigheid van kernwapens het conflict in duur een 

omvang beperkt. In hoeverre dit bij India het geval was, is moeilijker vast te stellen. 

De binnenlandse druk om Pakistan harder aan te pakken dan de regering deed was 

groot. Verschillende invloedrijke analisten en hoge (gepensioneerde) militairen 

pleitten publiekelijk voor het oversteken van de Line of Control om het aantal 

slachtoffers aan Indiase zijde te beperken.
175

 Het feit dat gedurende het Kargil conflict 

een grootschalige conventionele escalatie en de inzet van kernwapens uitbleven, lijkt 

op het eerste gezicht te duiden op een stabiliserende werking van de aanwezigheid 

van kernwapens in India en Pakistan in het geval van een conventioneel conflict als 

Kargil. Niettemin is een uitvoeriger analyse nodig om ook in zijn algemeenheid te 

kunnen concluderen dat het risico op escalatie van een kleinschalig conventioneel 
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conflict klein is doordat India en Pakistan beschikken over kernwapens. In het vorige 

hoofdstuk is geconcludeerd dat het ontbreken van een second-strike-capability in 

beide landen – met name in Pakistan – in geval van een crisis op twee verschillende 

wijzen de instabiliteit vergroot. Ten eerste kan India in geval van een crisis een 

conventionele aanval uitvoeren op de Pakistaanse kernwapens en ten tweede is 

Pakistan in geval van een crisis afhankelijk van een snelle reactie om India nog enige 

schade toe te kunnen brengen door de grote kwetsbaarheid van het eigen arsenaal. In 

de volgende paragraaf wordt nader onderzocht in hoeverre die instabiliteit zich 

voordoet bij een conventioneel conflict als Kargil.  

 

 3 Blijvende conventionele dreiging 

 

Het falen van de operatie in Kargil heeft in Pakistan niet geleid tot het afzien van het 

gebruik van geweld. Aan Pakistaanse zijde vond na Kargil geen openlijke discussie 

plaats over de militaire aspecten van het conflict. Niettemin verschenen in de 

daaropvolgende jaren ook in Pakistan enkele meer algemene beschouwingen en 

analyses. RAND Corporation publiceerde in 2002 een rapport waarin het de 

discussies over het conflict in zowel India als Pakistan in kaart bracht en 

samenvatte.
176

 Een belangrijke conclusie die volgens RAND aan Pakistaanse zijde 

werd getrokken, is dat operaties als die in Kargil ongeschikt zijn om in het conflict 

over de provincie Jammu en Kasjmir tot een voor Pakistan gunstige oplossing te 

brengen.
177

 Reden hiervoor is de internationale uitwerking van de operatie in Kargil. 

Pakistan leed gezichtsverlies door allereerst voor iedereen zichtbaar onterecht iedere 

betrokkenheid te ontkennen en vervolgens akkoord te gaan met de terugtrekking. Dat 

betekent volgens RAND echter niet dat Pakistan geen geweld meer zal inzetten tegen 

India. De militaire uitvoering van de operatie in Kargil werd door vele Pakistani uit 

het veiligheidspolitieke establishment als succesvol beschouwd.
178

 De oorzaken voor 

het falen van Kargil lagen volgens hen in het politieke onvermogen van minister-

president Sharif, die beter het conflict had kunnen uitzitten in plaats van de aftocht te 
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blazen. Tot lang na het Kargil conflict ontkende Pakistan iedere betrokkenheid, al was 

het uiteindelijk minister-president Sharif die het bevel tot terugtrekking gaf aan de 

strijders en werden vele van hen bij terugkomst onderscheiden door het leger.
179

 

De overtuiging dat Kargil operationeel een succes was en de poging om iedere 

betrokkenheid verborgen te houden, kunnen enerzijds worden opgevat als een vorm 

van ‘troost’ bij een verder nutteloze operatie en een poging tot gezichtsbehoud. 

Anderzijds geeft het aan dat er In Pakistan sinds het conflict weinig veranderd is in de 

opvattingen over het gebruik van geweld in de kwestie Jammu en Kasjmir.
180

 Daarbij 

bleek eind 1999 dat Sharif, door in Washington in te stemmen met de terugtrekking, 

ook zijn eigen lot had bezegeld. In oktober van dat jaar vond een staatsgreep plaats en 

nam generaal Musharraf, de grote man achter Kargil, het presidentschap op zich.
181

 

Wel heeft de Pakistaanse tactiek van het geweld een andere vorm aangenomen dan 

tijdens het Kargil conflict – met name kleinschalige commandoacties en terroristische 

aanslagen en de steun aan lokale opstandelingen. Het door Pakistan gesteunde 

terrorisme bijvoorbeeld, dat India niet alleen binnen maar ook buiten het voormalige 

prinsdom heeft getroffen, is sinds 1999 sterk toegenomen.
182

 Hoewel dit beleid 

Pakistan in een steeds moeilijkere internationale positie heeft gebracht en president 

Musharraf heeft toegezegd het geweld te zullen stopzetten, slaagt de Pakistaanse 

regering er tegelijkertijd niet in om een ander beleid uit te zetten.
183

 In grote delen van 

Pakistan hebben radicale stammenleiders en geestelijken praktische autonomie en 

binnen het leger en de belangrijkste inlichtingendienst (ISI) bevinden zich radicale 

elementen die de gewelddadige strijd in Kasjmir en de rest van India voortzetten. In 

2002 leidde een terroristische aanslag op het Indiase parlement – de daders bleken 

afkomstig uit Pakistan – tot een grootschalige mobilisatie van het leger in zowel India 

als Pakistan en dreigde een grootschalige conventionele oorlog.
184

 

 De belangrijkste conclusie die volgens RAND aan Indiase zijde werd 

getrokken na afloop van het Kargil conflict, is dan ook dat India zich blijvend moet 

voorbereiden op allerlei verschillende dreigingen zoals terrorisme, opstandelingen in 
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Kasjmir en kleinschalige oorlogvoering met Pakistan of door Pakistan gesteunde 

strijders.
185

 In het verlengde daarvan lag de noodzaak om die dreigingen zo vroeg 

mogelijk aan de grens met Pakistan tegen te gaan, in het bijzonder langs de Line of 

Control in Jammu en Kasjmir. India zou daarvoor in geavanceerd materieel voor het 

leger en apparatuur voor de inlichtingendiensten moeten investeren. Op het politieke 

vlak is geconcludeerd dat de kwestie Kasjmir meer aandacht op hoger niveau 

verdiende en niet langer als ‘lokale’ kwestie gehandhaafd kon worden.
186

 Enerzijds 

omdat de verschillende Pakistaanse dreigingen in die kwestie hun oorsprong vinden. 

Anderzijds omdat de kwestie de internationale opinie ten aanzien van India in hoge 

mate bepaalt. Het Indiase succes in het Kargil conflict kwam, zo concludeerde India, 

mede voort uit de internationale perceptie waarin Pakistan op roekeloze wijze het 

‘verantwoordelijke’ India uitdaagde. Een combinatie van een consistent, op vrede 

gericht beleid inzake Kasjmir en een uitgebreider mediabeleid in geval van crises zou 

ook in de toekomst de internationale positie van India moeten versterken. In het eerste 

hoofdstuk is vastgesteld dat het conflict tussen India en Pakistan voorkomt uit het 

nooit opgeloste grensdispuut in de provincie Jammu en Kasjmir. De oplossing van dit 

conflict vereist veranderingen op zowel internationaal, regionaal en nationaal niveau. 

Dat ligt buiten het bereik van deze scriptie, maar geeft nog eens het belang van 

militaire stabiliteit tussen India en Pakistan aan. 

 

 4 Stabiliteit bij een conventioneel conflict 

 

In het vorige hoofdstuk is geconcludeerd dat India over de capaciteit beschikt om het 

Pakistaanse kernwapenarsenaal met conventionele middelen uit te schakelen. India 

heeft daartoe tijdens het Kargil conflict niet besloten, maar hier rest nog de vraag of 

dat ook bij een toekomstig conventioneel conflict het geval zal zijn. In India is met 

name de rol van de inlichtingendiensten in het Kargil conflict grondig geëvalueerd 

door de overheid. Het speciaal door de regering in het leven geroepen India Kargil 

Review Committee publiceerde een lijvig rapport over het conflict waarvan een 

relatief groot deel betrekking had op de inlichtingendiensten, die de infiltratie door 
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vijandelijke strijders pas laat opmerkten.
187

 Het Kargil Review Committee deed 

meerdere aanbevelingen om de inlichtingenvergaring te verbeteren. Zo pleitte het 

voor een snelle ontwikkeling van een zelfstandige satellietspionage capaciteit en de 

verwerving van onbemande vliegtuigen die geschikt zijn om op grote hoogten langs 

de Line of Control verkenningsvluchten uit te voeren. Verdere aanbevelingen waren 

gericht op het verbeteren van de organisatie van en de samenwerking tussen de 

verschillende inlichtingendiensten. Volgens het comité ontbrak het India aan een 

speciale inlichtingendienst voor defensie en voldoende capaciteit om informatie te 

verwerken en te vertalen. Tot slot bleek de politieke beoordeling en beleidsmatige 

vertaling van de inlichtingen gebrekkig en moeizaam te verlopen. Het comité pleitte 

dan ook voor een permanente National Security Adviser met een eigen staf en voor 

een algehele evaluatie en reorganisatie van de Indiase inlichtingendiensten. 

 Het rapport gaf geen concreet inzicht in de kwaliteit van de algehele Indiase 

inlichtingenvergaring, in het bijzonder die met betrekking tot het Pakistaanse 

kernwapenarsenaal, maar de aanbevelingen doen vermoeden dat ook zij onvoldoende 

nauwkeurig waren ten tijde van het Kargil conflict. Zoals in het vorige hoofdstuk is 

geconcludeerd kan India alleen vroegtijdig in een crisis en alleen op basis van 

gedegen inlichtingen over gaan tot de conventionele uitschakeling van de Pakistaanse 

kernwapens. Naast gedegen inlichtingen ontbrak ten tijde van Kargil mogelijk ook de 

capaciteit om vroegtijdig te handelen. De Indiase evaluatie leidde mede tot de nieuwe 

‘Cold Start’ doctrine voor de landmacht.
188

 Deze doctrine moest het antwoord bieden 

op de verschillende Pakistaanse of door Pakistan gesteunde dreigingen zoals Kargil. 

Volgens Indiase analisten was een snelle reactie, in de vorm van een offensieve 

capaciteit, noodzakelijk om te voorkomen dat Pakistan door kleinschalige acties zijn 

onderhandelingspositie weet te verbeteren.
189

 Achterliggend motief voor Pakistan bij 

de operatie in Kargil was immers het internationaliseren van de kwestie Kasjmir. Het 

veroverde territoir had vervolgens als ‘wisselgeld’ in de daaropvolgende 

onderhandelingen moeten dienen. 
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 Hoewel sinds 1999 zowel de kwaliteit van de inlichtingen als de capaciteit om 

vroegtijdig te reageren zijn verbeterd, blijft een conventionele uitschakeling van de 

Pakistaanse kernwapens een risicovolle onderneming wanneer beide landen reeds in 

een conventioneel conflict zijn verwikkeld. Een belangrijke conclusie die volgens 

RAND in Pakistan na het Kargil conflict werd getrokken, is dat de Pakistaanse 

kernwapens India hebben en ook in de toekomst zullen weerhouden van het voeren 

van een grootschalige conventionele oorlog tegen Pakistan.
190

 Kortom, de 

kleinschalige inzet van geweld kan worden uitgevoerd zonder dat Pakistan ernstig 

rekening hoeft houden met een grootschalige conventionele reactie door India. In het 

verlengde daarvan is in Pakistan geconcludeerd dat, als het land van de nucleaire 

paraplu gebruik wil maken, het de kernwapens wel in vroeg stadium van de crisis 

operationeel moet maken. De handelingen die daarbij horen – plaatsing van de 

kernwapens op overbrengingsmiddelen en verspreiding er van over het territoir – 

zetten de afschrikking naar India kracht bij en kunnen internationale druk om niet 

grootschalig aan te vallen op India teweegbrengen. Een conventioneel conflict is bij 

uitstek een situatie waarin Pakistan een belang heeft bij nucleaire afschrikking en 

derhalve vroegtijdig over zal gaan tot operationalisering van de kernwapens. 

Onzekerheid hierover is waarschijnlijk voldoende reden voor India om af te zien van 

een conventionele uitschakeling. India beschikt derhalve over een geringe 

bewegingsruimte wanneer het reeds met Pakistan in een conventioneel conflict is 

verwikkeld. De conventionele uitschakeling van de Pakistaanse kernwapens heeft een 

grotere kans van slagen wanneer India het verrassingselement kan maximaliseren. 

Een voorbeeld van een crisis waarin dat het geval is, kan een Pakistaanse staatsgreep 

zijn of het wegvallen van de zittende regering in Islamabad en zich het risico voordoet 

op diefstal van de kernwapens door radicale of extremistische groeperingen.  

Op basis van zeer beperkte second-strike-capability van Pakistan is in het 

vorige hoofdstuk tevens geconcludeerd dat Pakistan afhankelijk is van een snelle 

reactie in geval van een crisis om India nog enige schade toe te kunnen brengen en 

daarmee nucleaire afschrikking te realiseren. Het Pakistaanse kernwapenarsenaal is 

niet alleen bedoeld om een Indiase nucleaire aanval af te schrikken maar ook een 

conventionele. Gedurende het Kargil conflict werd door Pakistan de druk op India 

verhoogd door te verwijzen naar de kernwapens, wat geen vervolg kreeg nadat 
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duidelijk werd dat India de Line of Control niet zou oversteken.
191

 De kernwapens 

hadden op die manier een stabiliserende werking. Ook de NAVO vermengde tijdens 

de Koude Oorlog bewust het kernwapenarsenaal in Europa, dat was gericht op 

afschrikking, met de conventionele verdedigingsmacht om te voorkomen dat de 

Sovjetunie haar conventionele overmacht zou gebruiken voor een inval onder de 

nucleaire paraplu. In het geval van Pakistan doen zich echter twee gevaren voor. Ten 

eerste kan Pakistan door de kwetsbaarheid van het eigen arsenaal niet het NAVO 

beleid van flexible response voeren, waarbij het gevaar van escalatie naar een 

grootschalige nucleaire oorlog in stappen wordt opgebouwd.
192

 Indien India 

grootschalig conventioneel aanvalt, kan Pakistan niet anders dan vroegtijdig en maar 

een keer dreigen met een grootschalige nucleaire vergelding. Er is dan kortom weinig 

gelegenheid voor deëscalatie. Ten tweede is de kans groot dat Pakistan op basis van 

een verkeerde inschatting meteen een grootschalige nucleaire aanval inzet omdat het, 

ten onrechte dus, een Indiase aanval vermoedt. 

 Met betrekking tot de stabiliteit tussen India en Pakistan in het geval van een 

conventioneel conflict moet derhalve worden geconcludeerd dat het grootste gevaar 

ligt in een snelle, en mogelijk onterechte, nucleaire first-strike door Pakistan. 

Gedurende het Kargil conflict reageerde India zeer terughoudend op de Pakistaanse 

inzet van conventioneel geweld. Sindsdien is weliswaar de ‘Cold Start’ doctrine 

aangenomen voor de Indiase landmacht, maar het is onwaarschijnlijk dat India een 

grootschalige conventionele aanval inzet in het geval van een Pakistaanse provocatie. 

Wat overblijft is het gevaar dat Pakistan bij een conventioneel conflict tussen beide 

landen als eerste op basis van een verkeerde inschatting of foutieve informatie een 

nucleaire aanval inzet. De mogelijkheden om deze instabiliteit tussen India en 

Pakistan te verkleinen zijn beperkt, zeker als die ook internationaal politiek haalbaar 

moeten zijn. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat een verbetering van de zeer 

beperkte second-strike-capability van Pakistan wenselijk is. Dat verkleint de kans op 

een conventionele aanval op de Pakistaanse kernwapens door India. Tevens maakt het 

Pakistan minder afhankelijk van een snelle reactie. Enig bezwaar is dat het Pakistan 

meer ruimte biedt om kleinschalig geweld in te zetten in Jammu en Kasjmir, 
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aangezien het met een stabiel kernwapenarsenaal nog beter een Indiase grootschalige 

conventionele of nucleaire aanval kan afschrikken. 

Meer praktische maatregelen zijn door het onderzoekscentrum van het 

Amerikaanse Congres voorgesteld in 2005.
193

 Het centrum stelde voor om zowel 

India en Pakistan beperkte hulp te bieden bij het beveiligen van hun 

kernwapenarsenalen, zowel in de zin van fysieke bescherming tegen diefstal en 

ongelukken als in de zin van bescherming tegen oneigenlijk gebruik. Tegelijkertijd 

schetste het de obstakels die dergelijke assistentie in de weg staan. Het belangrijkste 

daarvan is de bepaling in het NPV die kernwapenstaten verbiedt nucleaire 

wapentechnologie te leveren aan niet erkende kernwapenstaten als India en Pakistan. 

Om daaraan te voldoen, zijn door de Verenigde Staten en anderen vele nationale en 

internationale exportbeperkingen vastgelegd in wetgeving en andere verdragen 

samenwerkingsverbanden als de Nuclear Suppliers Group. Dat maakt directe hulp 

moeilijk, zo niet onmogelijk. Het ligt buiten het bereik van deze scriptie om concrete 

aanbevelingen te doen die binnen het kader van het internationale non-

proliferatieregime haalbaar zijn. Wat wel mogelijk is en bijdraagt aan het verminderen 

van het gevaar van een onterechte first-strike door Pakistan, is een betrouwbaar 

waarschuwingssysteem voor raket- en luchtaanvallen. De levering van radarsystemen 

ligt veel minder gevoelig binnen het internationale non-proliferatieregime dan directe 

assistentie bij het opbouwen van een veiliger en betrouwbaarder kernwapenarsenaal. 

Het vermindert zowel de kans op inschattingsfouten aan Pakistaanse zijde als de kans 

dat India een conventionele aanval inzet, aangezien het verrassingselement dan 

afneemt. 
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Conclusie 

 

Hieronder volgen de belangrijkste bevindingen uit de voorgaande hoofdstukken in 

antwoord op de in de inleiding gestelde vragen. 

 

Het belangrijkste kenmerk van het conflict tussen India en Pakistan vormt het 

voortdurende karakter. Dat is het gevolg van de te kleine asymmetrie in militaire 

middelen en de onverenigbare politieke uitgangspunten van beide landen. Door de 

starre uitgangspunten van beide staten in het territoriale dispuut over Jammu en 

Kasjmir is een diplomatieke oplossing van het conflict onmogelijk gebleven. 

Tegelijkertijd is de asymmetrie in middelen is nooit groot genoeg geweest om het 

conflict met behulp van oorlogvoering tot een oplossing te brengen. Geen van beide 

landen is bereid concessies te doen, maar tegelijkertijd kan geen van beide de ander 

zijn wil opleggen. Het verwerven van kernwapens heeft daarin geen verandering 

gebracht. 

 

De motieven voor India om kernwapens te verwerven kwamen aanvankelijk niet 

voort uit het conflict met Pakistan maar uit de relatie met China en de binnenlandse 

politiek. Met name de grensoorlog met China in 1964 en de ontwikkeling van 

kernwapens door China brachten het tot dan toe principiële Indiase streven naar een 

kernwapenvrije wereld aan het wankelen. Voor Pakistan vormde de nederlaag in de 

oorlog met India in 1971 de belangrijkste motivatie om kernwapens te verwerven. Het 

Pakistaanse arsenaal is daarbij niet alleen gericht op de afschrikking van een nucleaire 

aanval door India maar ook op het bieden van tegenwicht aan de Indiase 

conventionele overmacht. De totstandkoming van de kernwapenprogramma’s van 

beide staten is zowel gehinderd als bevorderd door internationale factoren. Enerzijds 

is via het internationale non-proliferatieregime en door staten afzonderlijk geprobeerd 

om de verwerving van kernwapens tegen te gaan. Anderzijds hebben technologische 

samenwerking en strategische allianties met en wapenleveranties door derden, 

bedoeld en onbedoeld, bijgedragen aan de totstandkoming ervan. 

 

De strategie van nucleaire afschrikking is gericht op het voorkomen van oorlog door 

de dreiging van wederzijdse vernietiging. Een staat beschikt volgens Wohlstetter over 

een second-strike-capability als het aan de volgende voorwaarden voldoet. Ten eerste 
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moet het arsenaal in vredestijd tegen redelijke kosten kunnen worden gehandhaafd 

(zowel kosten in de zin van budget als de kans op ongelukken en oneigenlijk gebruik). 

Ten tweede moet het arsenaal een vijandelijke aanval kunnen overleven en, ten derde, 

moet na zo’n aanval ook nog het bevel tot vergelding kunnen worden gegeven en 

uitgevoerd. Ten vierde moeten de overbrengingsmiddelen hun doel kunnen bereiken 

en, ten vijfde, eventuele verdediging – vliegtuigen of antiraketsystemen – kunnen 

penetreren. Tot slot moeten de kernwapens bij het treffen van hun doel afgaan. 

Aanvullend geldt dat de tegenstander moet worden overtuigd van zowel de eigen 

capaciteit om aan deze voorwaarden te voldoen als de wil om de dreiging van 

wederzijdse vernietiging waar te maken. 

 

Wanneer kernwapenstaten aan deze voorwaarden voldoen zal een crisis niet snel 

leiden tot de inzet van kernwapens. Een preventieve of preëmptieve aanval met 

conventionele middelen is dan niet mogelijk. Ook weerhoudt de second-strike-

capability staten van het aangaan van een directe nucleaire confrontatie. Een 

moeilijker te realiseren voorwaarde is dat ongelukken en oneigenlijk gebruik moeten 

worden vermeden. Een garantie is op dat punt moeilijk te realiseren, aangezien ook 

bij de Amerikanen en de Sovjets regelmatig ongelukken voorkwamen. Het spreekt 

niettemin voor zich dat het minimaliseren van de kans op een ongeluk of oneigenlijk 

gebruik wenselijk is. Eveneens problematisch is de mogelijkheid dat de aanwezigheid 

van een second-strike-capability in beide staten juist een conventioneel conflict 

mogelijk maakt, aangezien in dat geval een nucleaire reactie door de aangevallen staat 

kan leiden tot wederzijdse vernietiging. Eenmaal ingang gezet doet zich bij een 

conventioneel conflict echter weldegelijk het gevaar voor van een (onbedoelde) 

escalatie naar de inzet van kernwapens. 

 

De analyse van de Indiase capaciteiten leert dat het kernwapenarsenaal zich nog in de 

beginfase van opbouw bevindt. Het arsenaal voldoet dan ook nog maar in beperkte 

mate aan de voorwaarden waaraan een second-strike-capability moet voldoen. India 

beschikt over een stabiel arsenaal dat in omvang voldoende is om Pakistan af te 

schrikken. Doordat de kernwapens gescheiden worden bewaard van hun 

overbrengingsmiddelen, is de kans op een ongeluk of oneigenlijk gebruik klein. India 

beschikt over voldoende raketten en vliegtuigen om de kernwapens in alle delen van 

Pakistan te doen neerkomen. De Indiase beperkingen liggen met name in de 
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kwetsbaarheid van het eigen arsenaal voor een (deels) ontwapenende first-strike – met 

name tegenover China, maar ook Pakistan kan mogelijk een deel uitschakelen. De 

kernwapens moeten worden overgebracht met behulp van ballistische raketten, 

geplaatst op mobiele lanceerinstallaties, en gevechtsvliegtuigen. Deze 

overbrengingsmiddelen zijn moeilijk te beschermen tegen een nucleaire aanval en ook 

de komende jaren zullen er nog geen kernwapens worden geplaatst op onderzeeboten. 

Ook wat betreft de onkwetsbaarheid van de Indiase command en control bestaat nog 

twijfel. In zijn algemeenheid kan echter geconcludeerd worden dat India beschikt over 

een prille second-strike-capability tegenover Pakistan, aangezien het onwaarschijnlijk 

is dat alle Indiase kernwapens kunnen worden uitgeschakeld. 

 

De analyse van de Pakistaanse capaciteiten leert dat ook dat kernwapenarsenaal zich 

nog in de beginfase van opbouw bevindt. Het voldoet in nog mindere mate aan de 

voorwaarden voor een second-strike-capability dan het Indiase arsenaal. Voor een 

stabiel arsenaal van voldoende omvang zal Pakistan nog meer kernwapens moeten 

produceren, zeker omdat de Pakistaanse testexemplaren in 1998 niet bijzonder 

krachtig bleken. De grootste beperking voor de second-strike-capability ligt echter in 

de kwetsbaarheid van de kernwapens voor een first-strike en voor de conventionele 

uitschakeling van de kernwapens door India. Pakistan kan geen kernwapens plaatsen 

op onderzeeboten en zal daartoe ook in de nabije toekomst niet in staat zijn. De 

beschikbare overbrengingsmiddelen zijn op het land geplaatst en maken, in het geval 

van de raketten, alleen door hun mobiliteit kans op overleving bij een nucleaire of 

conventionele aanval. Het gebrek aan een effectief waarschuwingssysteem voor 

ballistische raketten en aan strategische diepte geven Pakistan echter weinig tijd om 

van die mobiliteit gebruik te maken. Alleen wat betreft de onkwetsbaarheid van de 

command en control scoort Pakistan beter, aangezien het leger een grote rol heeft in 

de besluitvorming over de inzet van kernwapens en beter beschermd is tegen een 

aanval dan bijvoorbeeld de civiele autoriteiten in India. 

 

De beperkte second-strike-capability van India en met name die van Pakistan brengen 

twee vormen van crisisinstabiliteit in de nucleaire afschrikkingsrelatie tussen beide 

staten met zich mee. De eerste ligt in de Indiase capaciteit om een preëmptieve 

conventionele uitschakeling van de Pakistaanse kernwapens uit te voeren. Doordat 

Pakistan een conventionele aanval op de eigen kernwapens niet volledig kan 
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afschrikken, is een snelle escalatie van een crisis mogelijk. Een conventionele aanval 

op de Pakistaanse kernwapens door India is in het geval van een crisis 

waarschijnlijker dan een ontwapenende nucleaire eerste slag, zelfs al is de kans van 

slagen in het laatste geval groter. De belangrijkste reden voor India om de Pakistaanse 

kernwapens met conventionele middelen uit te schakelen, is de beschadiging van de 

internationale positie van India als het wel als eerste kernwapens zou gebruiken. Er 

zijn een aantal beperkingen verbonden aan een conventionele preëmptieve aanval op 

de Pakistaanse kernwapens. Ten eerste moet het besluit om tot een dergelijke aanval 

over te gaan vroeg in een crisis worden genomen. Zo gauw de Pakistaanse 

kernwapens in een hogere staat van paraatheid worden gebracht, zullen de mobiele 

lanceerinstallaties met de bewapende raketten verder over het Pakistaanse territoir 

worden verspreid. Eenmaal verborgen kan India de kernwapens niet meer 

uitschakelen. Ten tweede zal India reeds vooraf moeten bepalen in welke gevallen en 

op welke wijze een preëmptieve aanval de eigen belangen dient. Een geslaagde aanval 

vereist een goed gecoördineerd samenspel tussen de luchtmacht, commandotroepen 

en wellicht conventioneel beladen raketten, altijd op basis van zeer gedegen 

inlichtingen. Tot slot zal India voorbereid moeten zijn op alle mogelijke gevolgen, 

ook als de kernwapens worden uitgeschakeld, zoals een grootschalige conventionele 

oorlog met Pakistan en internationale repercussies en sancties tegen India. Deze vorm 

van crisisinstabiliteit wordt verkleind zodra Pakistan zijn kernwapens op de 

overbrengingsmiddelen plaatst en minder kwetsbaar maakt door ze voortdurend te 

verplaatsen. In dat geval neemt de crisisstabiliteit weer toe. 

 

Ook de tweede crisisinstabiliteit in de nucleaire relatie tussen India en Pakistan komt 

voort uit het feit dat hooguit een deel van het toch al kleine aantal Pakistaanse 

kernwapens een nucleaire of zelfs conventionele aanval van India zal kunnen 

doorstaan. In combinatie met de beperkte mogelijkheden om doelen diep in India te 

raken, maakt dit Pakistan afhankelijk van een snelle reactie of zelfs nucleaire 

preëmptie om nog enige afschrikking van India te realiseren. Dat brengt twee gevaren 

met zich mee. Ten eerste kan Pakistan niet anders dan al vroeg in een crisis dreigen 

met een algehele nucleaire aanval op India. In geval van een conventionele of 

nucleaire aanval op het eigen arsenaal kan Pakistan niet meer dreigen en zal direct 

zijn kernwapens moeten inzetten. De ruimte voor deëscalatie, al dan niet van buitenaf, 

is zodoende vrijwel nihil. Ten tweede vergroot de afhankelijkheid van een snelle 
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reactie de kans dat Pakistan op basis van een verkeerde inschatting een nucleaire 

aanval inzet omdat het, ten onrechte, een Indiase aanval vermoedt. Pakistan kan de 

kwetsbaarheid van zijn arsenaal voor een conventionele aanval tegengaan door over te 

stappen naar een permanente staat van paraatheid van zijn kernwapens en 

overbrengingsmiddelen, ook in vredestijd. De verspreiding van de kernwapens en de 

mogelijkheid van een snelle reactie op een aanval dragen bij aan de afschrikking. 

Tegelijkertijd neemt het risico op ongelukken en diefstal toe bij het vervoer buiten de 

bases. Daar komt bij dat een verhoogde paraatheid de afhankelijkheid van een snelle 

reactie niet wegneemt. Juist door het verbeteren van de mogelijkheid om snel te 

reageren, neemt het risico op een onterechte aanval op India weer toe. Deze 

crisisinstabiliteit kan, kortom, alleen worden tegengegaan door de realisatie van een 

Pakistaanse second-strike-capability. 

 

Met betrekking tot de stabiliteit tussen India en Pakistan in het geval van een 

conventioneel conflict moet worden geconcludeerd dat het grootste gevaar ligt in een 

snelle, en mogelijk onterechte, nucleaire first-strike door Pakistan. Gedurende het 

Kargil conflict reageerde India zeer terughoudend op de Pakistaanse inzet van 

conventioneel geweld. Sindsdien is weliswaar de ‘Cold Start’ doctrine aangenomen 

voor de Indiase landmacht, maar het is onwaarschijnlijk dat India een grootschalige 

conventionele aanval inzet in het geval van een Pakistaanse provocatie. Wat overblijft 

is het gevaar dat Pakistan bij een conventioneel conflict tussen beide landen als eerste 

op basis van een verkeerde inschatting of foutieve informatie een nucleaire aanval 

inzet. De mogelijkheden om deze instabiliteit tussen India en Pakistan te verkleinen 

zijn beperkt, zeker als die ook internationaal politiek haalbaar moeten zijn. In haar 

algemeenheid kan worden gesteld dat een verbetering van de zeer beperkte second-

strike-capability van Pakistan wenselijk is. Dat verkleint de kans op een 

conventionele aanval op de Pakistaanse kernwapens door India. Tevens maakt het 

Pakistan minder afhankelijk van een snelle reactie. Het enige bezwaar hiertegen is dat 

het Pakistan meer ruimte biedt om kleinschalig geweld in te zetten in Jammu en 

Kasjmir, aangezien het met een stabiel kernwapenarsenaal nog beter een Indiase 

grootschalige conventionele of nucleaire aanval kan afschrikken. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1 

Militaire bestedingen van India en Pakistan per jaar 

 

 India Pakistan 

Jaar In miljoen VS $ 

(constant 2003) 

% van BNP In miljoen VS $ 

(constant 2003) 

% van BNP 

1988 10012 3,6 2547 6,2 

1989 10693 3,5 2545 6 

1990 10533 3,2 2685 5,8 

1991 9835 3 2875 5,8 

1992 9399 2,8 3053 6,1 

1993 10616 2,9 3049 5,7 

1994 10664 2,8 2971 5,3 

1995 10983 2,7 3020 5,3 

1996 11182 2,6 3016 5,1 

1997 12378 2,7 2889 4,9 

1998 12915 2,8 2885 4,8 

1999 15009 3,1 2911 3,9 

2000 15487 3,1 2920 3,7 

2001 16027 3 3125 3,9 

2002 15977 2,9 3358 3,9 

2003 16334 2,8 3602 3,8 

 

Bron: SIPRI Military Expenditure Database, http://first.sipri.org/non_first/milex.php , laatst 

geraadpleegd op 12 december 2006. 
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Bijlage 2A 

Kaart van India met locaties van onderdelen van het civiele en militaire nucleaire 

programma (Situatie 1998, zie bijlage 2B voor toelichting) 

 

Bron: Carnegie Endowment for International Peace, Tracking Nuclear Proliferation (1998), 

http://www.carnegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=125 , laatst geraadpleegd op 

12 december 2006. 
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Bijlage 2B 

Toelichting bij bijlage 2A 

 

Locatie en naam Type en capaciteit In gebruikname 

Baroda Productie van zwaar-water (67 ton 

per jaar) 

Sinds 1980 wisselend in gebruik 

Chandipur Testlocatie voor raketten Onbekend 

Hazira Productie van zwaar-water (110 ton 

per jaar) 

In gebruik sinds 1990 

Hyderabad Uraniumverwerking en 

brandstofproductie 

Onbekend 

Indore, Center for 

Advanced 

Technology 

Onderzoekscentrum (verrijking van 

uranium door middel van 

lasertechnologie) 

Opgericht in 1984 

Jadaguda Uraniummijn Onbekend 

Jalandhar Opslag van Prithvi-raketten Onbekend 

Kaiga 2 zwaar-water reactoren voor 

energieproductie (ieder 235 MWe 

vermogen) 

In gebruik in 1998. Nog 4 dezelfde 

reactoren gepland 

Kakrapar 2 zwaar-water reactoren voor 

energieproductie (ieder 235 MWe 

vermogen) 

Eerste reactor in gebruik sinds 1992, 

tweede sinds 1995 

Kalpakkam, Madras 2 zwaar-water reactoren voor 

energieproductie (ieder 235 MWe 

vermogen), 2 opwerkingscentrales 

(100 ton per jaar) en een Uranium-

233 onderzoeksreactor 

Eerste zwaar-water reactor in gebruik 

sinds 1983, tweede sinds 1985. Kleine 

opwerkingscentrale in gebruik sinds 

1985, grote sinds 1998. 

Onderzoeksreactor in gebruik sinds 1996 

Kota, Rajasthan 2 zwaar-water reactoren voor 

energieproductie (ieder 220 MWe 

vermogen), productie van zwaar-

water (100 ton per jaar) en nog 2 

zwaar-water reactoren voor 

energieproductie (ieder 235 MWe 

vermogen) in aanbouw 

Eerste reactor in gebruik sinds 1972, 

tweede sinds 1980. Zwaar-water 

productie sinds 1981. Reactoren in 

aanbouw operationeel in 1999. Nog vier 

zwaar-water reactoren (vermogen van 

500 MWe per stuk) gepland 

Kudankulam 2 licht-water reactoren gepland 

(vermogen van 1000 MWe per 

stuk) 

 

Manuguru Productie van zwaar-water (185 ton 

per jaar) 

In gebruik sinds 1991 
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Nangal Productie van zwaar-water (14 ton 

per jaar) 

In gebruik sinds 1962 

Narora 2 zwaar-water reactoren voor 

energieproductie (ieder 235 MWe 

vermogen) 

Eerste reactor in gebruik sinds 1989, 

tweede sinds 1991 

Pokrhan Testlocatie voor kernwapens in 

1998 

 

Rattehalli Testlocatie voor uraniumverrijking 

met ultracentrifuges 

In gebruik sinds 1990 

Talcher Productie van zwaar-water (124 ton 

per jaar) 

In gebruik sinds 1980 

Tarapur 2 licht-water reactoren (ieder 210 

MWe vermogen) en een 

opwerkingscentrale (100 ton per 

jaar) 

Beide reactoren in gebruik sinds 1969. 

Nog 2 zwaar-water reactoren gepland 

(vermogen van 500 MWe per stuk). 

Opwerkingscentrale operationeel sinds 

1977 

Thal Vaishet Productie van zwaar-water (110 ton 

per jaar) 

In gebruik sinds 1991 

Trombay 5 onderzoeksreactoren: 1 licht-

water (1 MWt), 2 zwaar-water (40 

en 100 MWt) en 2 Uranium-233 (30 

KWt, de tweede is ontmanteld). Een 

opwerkingscentrale (50 ton per jaar) 

Licht-water reactor in gebruik sinds 

1956, zwaar-water reactoren sinds 1960 

en 1985 en Uranium-233 sinds 1984 en 

1996. Opwerkingscentrale operationeel 

sinds eind jaren 1960 

Tuticorin Productie van zwaar-water (71 ton 

per jaar) 

In gebruik sinds 1978 

 

Bronnen: Carnegie Endowment for International Peace, Tracking Nuclear Proliferation (1998), 

http://www.carnegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=125 , laatst geraadpleegd op 

12 december 2006, en FAS voor recente ontwikkelingen, http://www.fas.org/nuke/guide/india/facility/ 

, laatst geraadpleegd op 12 december 2006. 

 

Zie voor een uitleg van de gebruikte termen: http://www.nrg-nl.com/public/abc/abc_boek.html  
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Bijlage 3A 

Kaart van Pakistan met belangrijkste locaties van onderdelen van het civiele en 

militaire nucleaire programma (Situatie 1998, zie bijlage 3B voor toelichting) 

 

Bron: Carnegie Endowment for International Peace, Tracking Nuclear Proliferation (1998), 

http://www.carnegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=125 , laatst geraadpleegd op 

12 december 2006. 
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Bijlage 3B 

Toelichting bij bijlage 3A 

 

Locatie en naam Type en capaciteit In gebruikname 

Baghalchar Uraniummijn Gesloten in 1999 

Chasma 1 licht-water reactor (vermogen van 

300 MWe), 1 licht-water reactor 

(310 MWe vermogen) en een 

opwerkingsfabriek voor plutonium 

in aanbouw 

Eerste reactor en gebruik genomen in 

1999. Tweede reactor en 

opwerkingsfabriek in laatste fase van 

aanbouw 

Dera Ghazi Khan Uraniummijn en uraniumconversie 

(naar UF6, grondstof voor 

verrijking) 

In gebruik sinds de jaren 1970 

Golra Testlocatie voor uraniumverrijking 

met behulp van ultracentrifuges 

Onbekend 

Isa Khel Uraniummijn en verwerking In aanbouw 

Kahuta, Khan 

Research 

Laboratories 

Onderzoekscentrum voor de 

productie van hoogverrijkt uranium 

en toepassing daarvan in 

kernwapens 

In gebruik sinds 1976 

Karachi Zwaar-water reactor (met een 

vermogen van 137 MWe) 

In gebruik sinds 1972 

Kharan en Ras Koh Testlocatie voor kernwapens in 1998  

Khushab Zwaar-water onderzoeksreactor 

(vermogen van 50 MWt) 

In gebruik sinds 1998 

Lahore Kleinschalige uraniumverwerking Onbekend 

Multan Productie van zwaar-water (14 ton 

per jaar) 

In gebruik sinds de jaren 1970 

Rawalpindi 2 licht-water onderzoeksreactoren 

(vermogen van 9MWt en 30 KWt) 

en een opwerkingsfabriek (20 ton 

per jaar)  

Eerste reactor in gebruik in 1965, tweede 

in 1989. Opwerkingsfabriek in gebruik 

in 1982 

Sargogha Raketopslagplaats Bestaande munitieopslagplaats 

Sihala Uraniumverrijkingsinstallatie Onbekend 

Tarwanah Productie van raketten Onbekend 

Wah Waarschijnlijk een 

verrijkingsfabriek in aanbouw en 

waarschijnlijk ook de plaats waar 

kernwapens worden geproduceerd 

Onbekend 
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Bronnen: Carnegie Endowment for International Peace, Tracking Nuclear Proliferation (1998), 

http://www.carnegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=125 , laatst geraadpleegd op 

12 december 2006, en FAS voor recente ontwikkelingen, 

http://www.fas.org/nuke/guide/pakistan/facility/ , laatst geraadpleegd op 12 december 2006. 

 

Zie voor een uitleg van de gebruikte termen: http://www.nrg-nl.com/public/abc/abc_boek.html  
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Bijlage 4 

Geschatte voorraden kernwapengeschikt uranium en plutonium van India en Pakistan 

 

Hoewel beide landen hun voorraden geheim houden voor elkaar en de wereld heeft 

David Albright in 2000 de volgende schatting gemaakt op basis van de beschikbare 

bronnen. Over de mogelijke aantallen reeds geproduceerde kernkoppen bestaan geen 

gegevens, maar wel over de productiecapaciteit van kernwapengeschikt uranium en 

plutonium. De schatting van het aantal kernkoppen is dus de productiecapaciteit voor 

kernwapens van beide landen. Albright maakte vanwege de beperkte gegevens drie 

verschillende inschattingen: een lage, een gemiddelde en een hoge. 

 

Kernwapengeschikt plutonium (in kilogram)  

Laag Gemiddeld Hoog 

India 240 310 395 

Pakistan 1,7 5,5 13 

Kernwapengeschikt uranium (in kilogram)  

Laag Gemiddeld Hoog 

India Onbekend Onbekend Onbekend 

Pakistan 585 690 800 

Kernwapencapaciteit  

Laag Gemiddeld Hoog 

India 45 65 95 

Pakistan 30 39 52 

 

Bron: David Albright, ‘India's and Pakistan's Fissile Material and Nuclear Weapons Inventories, end of 

1999’ Institute for Science and International Security (ISIS) October 11, 2000. Zie: http://www.isis-

online.org/publications/southasia/stocks1000.html  
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Bijlage 5 

Overbrengingsmiddelen van India, geschikt voor kernwapens 

 

Vliegtuigen 

Type 

 

Reikwijdte 

(km) 

Herkomst Status 

Mirage-2000H 1205 Frankrijk 26 operationeel sinds 1985, 42 sinds 

1998 

Su-30 MKI 3000 Rusland / India 8 operationeel sinds 1997, 50 

aangekocht en afgeleverd tussen 

2002 en 2005. Indiase industrie zal 

zelf nog 150 stuks gaan produceren. 

Jaguar S(l) 850 Verenigd Koninkrijk / 

Frankrijk  

Eerste 35 operationeel in 1981, in 

1999 waren dat er ongeveer 100 

 

Raketten 

Type 

 

Reikwijdte 

(km) 

Herkomst Status 

Prithvi 1 150 India Landmachtversie, operationeel sinds 

1995, in 1998 tussen de 3 en de 5 

operationeel, in 2005 ongeveer 75 stuks 

Prithvi 2 250 India Luchtmachtversie, getest, in 

ontwikkeling 

Prithvi 3 (Danush) 350 India Marineversie, in ontwikkeling. Een 

versie geschikt voor lancering vanaf een 

onderzeeër is getest in 1998. 

Agni 1 700-900 India Laatst getest in 2003, sinds 2000 tussen 

de 5 en de 9 operationeel. Niet bedoeld 

voor productie. 

Agni 2 2000-3000 India Getest in 1999 en 2001, in procuctie en 8 

tot 12 operationeel in 2006. 

Agni 3 3500-4000 India Ontwikkeling gestart in 2002 

Sagarika 300-1000 India Kruisvluchtwapen, mogelijke 

ontwikkeling gestart in 2001 

 

 

 

Bronnen: 
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- Overzicht en specificaties van alle huidige en inmiddels afgeschreven 

(gevechts)vliegtuigen van de Indiase Luchtmacht, zie: http://www.bharat-

rakshak.com/IAF/Aircraft/Specs/index.html  

- The Military Balance IISS Londen, jaargangen 1998 – 2007. 

- Anthony H. Cordesman, ‘The India-Pakistan Military Balance’, voor het Center for 

Strategic Studies (Washington 2002). Zie: 

http://www.csis.org/media/csis/pubs/india_pak_mb[1].pdf  

- Shannon N. Kile, Vitaly Fedchenko and Hans M. Kristenson, ‘Appendix 13A. World 

Nuclear Forces’, SIPRI SIPRI Yearbook 2006 (Oxford, 2006). 

- Voor overzicht van de raketten, zowel operationeel als in ontwikkeling zie: 

http://www.fas.org/nuke/guide/india/missile/index.html  
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Bijlage 6 

Overbrengingsmiddelen van Pakistan, geschikt voor kernwapens 

 

Vliegtuigen 

Type 

 

Reikwijdte 

(km) 

Herkomst Status 

F16 A/B 925 Verenigde Staten    32 operationeel 

 

Raketten 

Type 

 

Reikwijdte 

(km) 

Herkomst Status 

Hatf 1 80-100 Pakistan Operationeel sinds halverwege de 

jaren 1990, 95 stuks in 2006, te korte 

afstand om kernwapens mee af te 

vuren. 

Hatf 2 (Abdali) 180 Pakistan/China Laatst getest in 2002, ontwikkeling 

mogelijk gestopt. 

Hatf 3 (Ghaznavi) 290 Pakistan/China Operationeel sinds 1998, 50 stuks in 

2006 

Hatf 4 (Shaheen 1) 600-700 Pakistan/China Operationeel sinds 2003, 6 stuks in 

2006 

Hatf 5 (Ghauri 1) 1300-1500 Pakistan/N. Korea Operationeel sinds 2003, 15 stuks in 

2006 

Hatf 5 (Ghauri 2) 2000 Pakistan/N. Korea Getest in 2002, in ontwikkeling 

Hatf 6 (Shaheen 2) 2000-2500 Pakistan/China Getest in 2005, in ontwikkeling 

Haft 7 (Babur) 500 Pakistan Kruisvluchtwapen, getest in 2005. 

 

Bronnen: 

- Anthony H. Cordesman, ‘The India-Pakistan Military Balance’, voor het Center for 

Strategic Studies (Washington 2002). Zie: 

http://www.csis.org/media/csis/pubs/india_pak_mb[1].pdf  

- Shannon N. Kile, Vitaly Fedchenko and Hans M. Kristenson, ‘Appendix 13A. World 

Nuclear Forces’, SIPRI SIPRI Yearbook 2006 (Oxford, 2006). 

- The Military Balance IISS Londen, jaargangen 1998 – 2007. 
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Bijlage 7 

Overzicht conventionele capaciteiten India en Pakistan 2001 – 2002 

 

 India Pakistan 

   

Mankracht   

Totaal 1.263.000 620.000 

Reservisten 535.000 513.000 

Landmacht 1.100.000 550.000 

Marine 53.000 25.000 

Luchtmacht 110.000 45.000 

   

Landmacht   

Zware tanks 3414 2300 

Lichte tanks 1440 - 

Pantservoertuigen 317 1150 

Gemotoriseerde artillerie 180 240 

Getrokken artillerie 4175 1467 

Mobiele raketlanceerinstallaties 100 45 

Mortieren 1000 1200 

Lichte SAM (Surface to Air Missile) 1570 1400 

Lucht artillerie 2424 2000 

   

Marine   

Vliegdekschip 1 - 

Torpedobootjagers 8 - 

Fregatten 11 8 

Korvetten 24 - 

Zee patrouille 11 8 

Rivier patrouille 11 1 

Onderzeeërs 16 10 

Mijnenleggers 18 3 

Amfibische voertuigen 7 - 

Landingsvoertuigen 10 - 

Bevoorradingsschepen 32 9 

Mariniers 1000 1200 

   

Marine vliegtuigen   
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Gevechtsvliegtuigen 26 - 

Patrouille 50 5 

Gevechtshelikopters 72 9 

Anti-onderzeeër helikopters 70 - 

Reddingshelikopters 6 9 

Overige helikopters 6 4 

   

Luchtmacht   

Totaal aantal vliegtuigen 738 353 

Gevechtsvliegtuigen (aanval) 547 113 

Gevechtsvliegtuigen (verdediging) 155 162 

Verkenningsvliegtuigen 15 11 

Patrouillevliegtuigen 4 - 

Transportvliegtuigen 203 21 

Tankvliegtuigen 6 - 

Totaal aantal helikopters 127 25 

Gevechtshelikopter 22 - 

Lichte SAM 280 - 

 

Bronnen: 

- Anthony H. Cordesman, ‘The India-Pakistan Military Balance’, voor het Center for 

Strategic Studies (Washington 2002). Zie: 

http://www.csis.org/media/csis/pubs/india_pak_mb[1].pdf  

- IISS, The Military Balance 2001 - 2002 
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