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‘’Restanten van de afschrikking’’ 
 

‘’De wereld van voor 1989 was een totaal andere dan de wereld waar we nu in leven’’ waren de 

woorden waar Arnold Pronk zijn lezing beëindigde op vrijdag 29 januari. Hij gaf die dag een lezing 

over zijn zoektocht naar de overblijfselen van de nucleaire wapenwedloop uit de Koude Oorlog. Deze 

oorlog vond direct plaats na de Tweede Wereldoorlog. Het was een ideologisch conflict waarin zowel 

de Verenigde Staten als de Sovjet-Unie hun invloedsfeer zoveel mogelijk probeerden uit te breiden. 

Direct in 1945 kwam de wapenwedloop op gang tussen beide landen en in 1949 kwam er een 

nucleaire wapenwedloop op. Dit hield in dat de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie elkaar 

probeerden te overtreffen op het gebied van de meest agressieve wapentechnologie. Door deze 

nucleaire wapenwedloop ontstond er een wederzijdse dreiging en vonden er vrijwel geen directe 

aanvallen plaats. Arnold Pronk vertelde dat één van de overblijfselen in Nederland het luchtalarm is. 

Daar waar de meeste overblijfselen te vinden zijn is in het Oostblok. Hij heeft onderzoek gedaan naar 

de lanceerbases die te vinden zijn in de landen die tot 1991 deel uitmaakten van de Sovjet-Unie. 

 

Deze lanceerbases waar Arnold Pronk onderzoek naar heeft gedaan zijn onder te verdelen in boven- 

en ondergrondse onderdelen. Het is een flinke klus om de locaties van de lanceerbases te vinden 

doordat deze vaak op een afgelegen plaats zijn geplaats, vaak in een bos wat afgelegen ligt van een 

stad. Op de locaties was er altijd een deel boven de grond en onder de grond gebouwd. Eén derde 

deel stond ondergronds zodat dit intact kon blijven wanneer er eventueel een aanval plaatsvond. De 

ondergrondse delen worden silo’s genoemd. Doordat de raketten in de grond waren geplaatst, 

ontstond er een heel tunnelsysteem van beton. Onder de grond waren ook schuilkelders, een bunker 

en een commandocentrum te vinden. Deze schuilkelders werden gebruikt wanneer een raket werd 

afgevuurd. Het was een kleine, ronde en donkere ruimte waar men moest wachten totdat het weer 

veilig was om eruit te komen. De commandocentra zijn over het algemeen allemaal afgebroken. 

Niemand mocht weten wat er op zo een locatie gebeurde, hierdoor werd het afgeschermd met 

behulp van grote hekken. Deze hekken zijn op dit moment nog merendeels goed intact. Nadat de 

Koude Oorlog was afgelopen zijn alle wapens onschadelijk gemaakt en kon de bevolking kijken wat er 

allemaal gaande was geweest op de locaties. Hier troffen zij een zelfstandige wereld aan die kon 

functioneren door de beschikbare elektriciteit en voedsel. Hierdoor konden de mensen in tijden van 

bijvoorbeeld crisis alsnog overleven. 

In 1987 werd het INF verdrag gesloten tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. In dit verdrag 

stond beschreven welke kernwapens onschadelijk gemaakt moesten worden. Nadat de wapens 

onschadelijk waren gemaakt, werd ook het kostbare materiaal van de locaties gesloopt. Dit werd 

vooral door de burgers gedaan om het vervolgens te kunnen hergebruiken. Wanneer je nu zo een 

lanceerbasis bereikt, zal je een aantal propagandistische muurschilderingen vinden met afbeeldingen 

van Lenin en teksten als ‘’Soldaat, spreek niet met vrienden en familie over wat er binnen deze 

poorten gebeurt. Spionnen zijn overal aanwezig.’’. Alles wat er op het terrein gebeurde mocht 

niemand weten. 

 

Conclusie, het bezoeken van de lanceerbases zal niet direct de nodige informatie geven over wat er 

allemaal gebeurde op zo een locatie. De raketten zijn onschadelijk gemaakt en het grootste gedeelte 

is afgebroken. Wanneer je over de kennis beschikt wat er tijdens de Koude Oorlog gaande was op zo 

een lanceerbasis, kijk je heel anders naar wat er nog is overgebleven. 


