
Koude Oorlog 

De Koude Oorlog begon al vroeg. Na 1945 kwamen er al spanningen tussen Amerika en 

Rusland. Duitsland en ook Berlijn werden in vier delen gespitst en die samenwerking verliep 

niet heel soepel. De ontwikkeling van de atoombom zorgde voor een vergroting van de 

spanning. De Amerikanen brachten de eerste atoombom tot ontploffing. In 1949 volgde de 

ontploffing van de eerste Russische bom. Op vrijdag 29 januari 2016 kwam historicus Arnold 

Pronk naar de RSG daar meer over vertellen. Hij sprak over zijn zoektocht naar de plaatsen 

waar nucleaire wapens hebben gestaan in de Koude Oorlog. 

Arnold Pronk werkt samen met een fotograaf, Martin Bruining. Samen zoeken ze restanten 

van de Koude Oorlog in het Oostblok en de Sovjet-Unie. Hij bezocht onder andere Ukraine, 

Wit-Rusland en Rusland zelf. Ze gaan dan samen met een tolk naar de locatie waar 

nucleaire wapens stonden opgesteld in 1960 t/m 1990. Die wapens hadden maar een doel: 

het Westen. Meneer Pronk stelt zichzelf een doel om aan de generaties na de Koude Oorlog 

te tonen hoe het eruit zag en hoe alle systemen werkten. De hele wapenwedloop ging om 

het stationeren van kernraketten. Zowel West als Oost plaatsten honderden raketten op hun 

grondgebied. Er ontstond daardoor een soort evenwicht en zo kwam er geen oorlog. Er was 

bij beide partijen afschrikking dus durfde niemand aan te vallen. 

Je had meerdere typen raketten. Je had de V2 raket, de SS20, de SS3, de SS4 en als laatst 

de SS5. De raketten konden zo hoog worden als kerken, 20 meter hoog. De raketten 

stonden zowel bovengronds als ondergronds. De reden om ze ondergronds te plaatsen was 

dat als er een aanval kwam, ze nog steeds raketten hadden die intact waren. Deze locaties 

kun je zelfs via Google Earth bekijken. Op koste van de CIA kun je ook luchtfoto’s aanvragen 

en printen. 

Meneer Pronk is echter zelf op al die locaties geweest. Als hij dan bij zo’n locatie kwam, zag 

hij vooral veel mensen uit dorpjes in de omgeving. Mensen die daar illegaal de boel aan het 

afbreken waren. Ze hadden daar geen toestemming voor, maar ook hield niemand ze tegen. 

Op die ruïnes zie je nog steeds allemaal schilderingen of teksten op de muren. Dat deden ze 

vroeger om de glorie van het vaderland te laten zien. 

Alle gebouwen hadden een eigen functie, bijvoorbeeld voor onderhoud van de raketten of 

commandogebouwen. Ook zijn hekwerken om de locaties nog intact, maar veel is dat niet 

meer. In 1987 werd namelijk een verdrag getekend. Afgesproken werd alles te ontmantelen. 

Wel kun je nog goed de schuilkelders zien, de bemanning die niet nodig was bij de lancering 

van zo’n raket werd daar ondergebracht. De lancering was namelijk best spannend, dus die 

mensen konden daar beneden alleen maar afwachten. De raketten stonden niet al meteen 

klaar voor de lancering. Ze lagen horizontaal in een loods en pas als ze nodig waren, konden 

ze worden weggehaald. Die plekken zijn nog goed te zien. Dat is heel bijzonder, want 

vroeger was dat absoluut verboden terrein. 

Het is erg bijzonder dat meneer Pronk op al die locaties heeft gelopen. Het is zonde dat er 

niet veel van over is gebleven. Alle strategische wapens met zo’n grote vernietigingskracht 

zijn in West Europa niet meer te vinden. Hopelijk is Europa daardoor veiliger geworden. 
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