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Natuurkunde en ethiek 

Als case history op het gebied van de Natuurkunde heb ik het probleem van 
de kernbewapening gekozen. 

Tot ca. 1940 werden natuurkundigen in hun vak eigenlijk nauwelijks met 
ethische problemen geconfronteerd. De ontdekking van de kernsplijting van 
uraan-235 in december 1938 in Duitsland maakte hieraan een einde. Wereld
wijd realiseerden fysici zich onmiddellijk dat hiermee in principe een onge
kend krachtige bom gemaakt kan worden. Een bolletje uraan-235 ter grootte 
van een golfbal, of een bolletje plutonium - een kunstmatig radioactief ele
ment - niet groter dan een knikker zou aldus een gehele stad kunnen vernie
tigen. 

Het idee dat Nazi-Duitsland in de toekomst over een dergelijk wapen zou 
kunnen beschikken bracht de pacifist Einstein ertoe - op aandrang van de 
Hongaarse kernfysicus Leo Szilard - er bij president Roosevelt op aan te 
dringen zo snel mogelijk deze bom te ontwikkelen. 

De rest van dit verhaal is bekend: in 1942 werd het Manhattanproject 
opgestart. Vrijwel alle top-fysici en vele top-wiskundigen in de Verenigde 
Staten werkten hieraan mee (o.m. *E. Fermi,j.R. Oppenheimer, L. Szilard, 
*H. Bethe, *I.I. Rabi, *E. Wigner, *R. Feynman, E. Teller, *E.O. Lawrence, 
*L. Alvarez, G. Gamow, j.A. Wheeler, *G. Seaborg, P. Morrisson, *0. 
Frisch, j. Von Neumann, S. Vlam; met een sterretje aangeduid zijn Nobel
prijs-winnaars ). 

In juli 1945 werd de eerste (plutonium) atoombom in New Mexico tot 
ontploffing gebracht, en in augustus 1945 vielen een uraanbom op Hiroshima 
en een plutoniumbom op Nagasaki . Hun kracht was van de orde van 10 kilo
ton (10000 ton dynamiet ). 

Het dilemma van 'mag ik hier wel of niet aan meedoen' bestond in het licht 
van de nazi-dreiging niet: ieder weldenkend mens moest er aan meedoen. Toch 
ontstond na de bommen op Japan al snel twijfel bij sommigen. Oppenhei
mers: 'The physicists have known sin, and this is knowledge they cannot 
lose' drukt dit goed uit. Andere fysici dachten daar anders over. Zo ant
woordde de 'havik' Lawrence, die Oppenheimer al nooit had gemogen: 'I 
am a physicist and I have no knowledge to lose in which physics has caused 
me to know sin'. 

Na afloop van de tweede wereldoorlog werd de vraag ingewikkelder. 
Sommigen (Oppenheimer, Bethe) meenden dat het goed zou zijn de kennis 

over kernwapens aan een ieder (met name de Sovjetunie) ter beschikking te 
stellen voor het behoud van evenwicht en vrede in de wereld. Anderen (Von 
Neumann, Teller, Lawrence) waren hier zeer op tegen, gezien hun wantrou
wen tegen de totalitaire Sovjetstaat. 
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Eenzelfde meningsverschil deed zich voor ten aanzien van het ontwikkelen 
van de superbom (thermonucleaire fusie van waterstoD, duizend maal krach
tiger dan de bommen op Japan. De mogelijkheid hiertoe was al in 1942/43 
door Fermi gesuggereerd en voor het eerst in 1943 door Teller bestudeerd. 

Oppenheimer, sinds de tweede wereldoorlog voorzitter van het machtige 
General Advisory Committee (GAC ) van de Atomic Energy Commission 
(AEC ), was hier sterk tegen. Hij werd hierin gesteund door onder meer E. 
Fermi en l.I. Rabi, die op 30 oktober 1949 in een brief aan President Truman 
schreven: 'We believe it important for the president of the USA to teil the 
American public and the world that we Americans think that on fundamen
tal ethical principles it is wrong to initiate the development ofsuch a weapon.' 
Tegen deze adviezen in besloot Truman begin 1950 (na de eerste succesvolle 
Russische atoomproef en de overwinning van Mao Tse-tung in 1949 in China 
en de communistische machtsovername in Tsjechoslowakije een jaar eerder) 
dat de superbom ontwikkeld moest worden. Korte tijd later (1950) werd dui
delijk dat de briljante Engelse kernfysicus Klaus Fuchs, die in het Manhattan
project had meegewerkt, zowel de geheimen van de van de atoombom als van 
de mogelijkheid van de superbom aan de Russen had doorgegeven, inclusief 
het - later niet werkbaar gebleken - eerste ontwerp van Teller voor deze bom. 

De eerste niet goed werkende Amerikaanse fusiebommen eXplodeerden in 
1951. Nadat de wiskundige Ulam een revolutionaire verbetering had aange
bracht eXplodeerde in 1952 de eerste succesvolle H-bom op Bikini , met een 
kracht van ca. 10 megaton. 

Oppenheimer gaf later toe dat het een schitterend ontwerp was: 'It was 
technically so sweet that you could not argue about it'. In 1944/5 waren het 
ook de wiskundigen Von Neumann en Ulam geweest die via een wiskundige 
oplossing een werkbaar ontwerp van de plutoniumbom hadden mogelijk ge
maakt. 

Na een niet goed werkende Russische thermonucleaire explosie in 1953 
(Tellers ontwerp? ) eXplodeerden de Russen in 1955 hun eerste succesvolle 
superbom, naar een ontwerp van A. Sacharov en Ya.B. Zel'dovich. De succes
volle Amerikaanse explosies van superbommen in de Stille Oceaan tezamen 
met de analyse van de fall-out van deze tests leverde de Russen waardevolle 
informatie over de wijze waarop de Amerikaanse H-bom werkt; ongetwijfeld 
passen de Russen een analoog ontwerp toe . 

Zowel aan de Amerikaanse kant als aan de Russische kant werkten vrijwel 
a lle top-wetenschappers in meerdere of mindere mate mee aan het tot stand 
komen van een succesvolle superbom die een gebied van enkele duizenden 
vierkante kilometers compleet kan verwoesten. 

Voor Teller werd, wegens zijn wrijvingen met de staf van Los Alamos (NM ) 
en uit 'concurrentieoverwegingen', in 1952 een groot nieuw wapens-laborato
rium opgericht, het Lawrence-Berkeley-Laboratory, te Livermore, Cali
fornia . Vele van de latere types waterstofbommen, zoals voor de Polaris on
derzeeërs, werden daar vervaardigd alsmede vele andere wapens, zoals 
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plutoniumbom men die zo klein zijn, die je ze vanaf de schouder kunt lanceren 
(zgn. 'tactische atoomwapens ) en de neutronenbom. Lawrence Livermore 
was onder president Reagan ook het centrum van het 'Star Wars' onderzoek. 

Los Alamos en Livermore, met beiden vele duizenden wetenschappelijke 
stafleden, worden nog altijd geadministreerd door The University of Califor
nia te Berkeley, onder contracten met het Department of Energy en het Pen
tagon. Het gezamenlijk budget van deze contracten is van dezelfde orde als 
dat van het tiental campussen van de University ofCalifornia tezamen. 

Aan de Russische kant werden vergelijkbare grote laboratoria opgezet, 
o.m. in de buurt van Sverdlovsk nabij de Oeral, onder leiding van Igor Kur
chatov, waarbij de top-supervisie in de Stalintijd in handen was van L. Beria, 
het hoofd van de KGB. 

Uit de autobiografie van Sacharov en geschriften van Zel'dovich is duide
lijk dat de onderzoekers een relatief comfortabel bestaan hadden, maar wel af 
en toe door Beria met de dood of werkkamp bedreigd werden als ze niet snel 
kans zouden zien Amerika in te halen. 

Deze aansporingen hadden ze echter niet nodig, omdat net als bij de Ame
rikaanse wetenschappers het wetenschappelijk-technische probleem het ten 
zeerste fascineerde (Oppenheimers 'sweetness' van het vinden van mooie op
lossingen van een probleem). 

Sacharov, toen nog geen dertig jaar oud (hij werd al op zijn 29ste gekozen 
tot lid van de Sovjet Academy of Sciences), stelt zelf dat hij pas aanzienlijk 
later zich de consequenties van zijn werk begon te realiseren. 

Zowel aan de Amerikaanse als de Russische kant was en is de mening van 
veel top-fysici (in de woorden van Teller in een artikel eind jaren veertig 
getiteld 'Back to the Laboratories', dat een antwoord was op de bovenge
noemde brief van Fermi en Rabi aan president Truman ): 

'Een wetenschapper is niet verantwoordelijk voor de wetten der natuur. 
Zijn taak is het ontdekken van die wetten, en het vinden van manieren om 
die wetten het beste ten dienste van de mens toe te passen. Het is echter niet 
de taak van de wetenschapper te bepalen of er een waterstofbom gemaakt 
moet worden , en of die gebruikt moet worden, of hoe die gebruikt moet 
worden. Die verantwoordelijkheid ligt bij het Amerikaanse volk en bij diens 
gekozen vertegenwoordigers'. 

Een dergelijke mening - op een iets ander terrein weliswaar - trof ik ook 
aan in een uitspraak van de officier van Justitie te Arnhem ( NRC 3 oktober 
1995) in zijn requisitoir tegen een aantal anti-militairisten die grote vernie
lingen hadden aangericht bij een militaire basis, en die hem voorwierpen dat 
hij onethisch zou handelen als hij straffen tegen hen zou eisen. De officier zei 
hierop: .. .'ethiek is subjectief, het is gevaarlijk mijn persoonlijke overtuiging 
in mijn opstelling te laten doorklinken, dit zou leiden tot willekeur. De maat
schappelijke discussie moet in het parlement plaatsvinden'. 

Bij het ontwikkelen van de raket-technologie gelden deels problemen analoog 
aan die bij de ontwikkeling van kernwapens. 
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De beroemde case history van een wat andere aard als de bovenstaande is 
hier die van Wernher von Braun, die zich als jongen ten doel had gesteld : een 
bemande reis naar Mars, via de maan als tussenstap. 

Eerst gebruikte hij Hitiers machtsapparaat om dit doel te verwezenlijken, 
later de Amerikaanse overheid, die koste wat het koste een man op de maan 
wilde zetten, en dit zonder Von Braun en diens honderden na de oorlog naar 
Amerika overgebrachte oud-Nazi collegae niet kon realiseren. Een aantal 
van deze collegae bleek bij later onderzoek ernstige oorlogsmisdaden begaan 
te hebben, een vraag die men zich ook ten aanzien van Von Braun kan stellen. 
In zijn V2 fabrieken werden duizenden arbeiders uit de concentratiekampen 
gebruikt, van wie een groot deel als gevolg van de ontberingen - gebrek aan 
voedsel, te zwaar werk, kou - dit niet heeft overleefd. Hier is de Amerikaanse 
regering naar de mening van velen wel te ver gegaan. 

ENKELE ETHISCHE VRAGEN DIE UIT HET BOVENSTAANDE VOORTVLOEIEN 

- Is het goed of slecht dat wij duizenden superbommen en intercontinentale 
ballistische raketten hebben, ieder met een aantal kernkoppen, MIRVS? 

Men kan beargumenteren dat we hierdoor al meer dan vijftig jaar geen 
wereldoorlog meer hebben gehad ('balance ofterror' ). Von Neumann, die na 
Oppenheimers val diens rol als belangrijkste wetenschappelijk adviseur van 
de Amerikaanse regering in defensiezaken toebedeeld kreeg, had hierover 
een zeer uitgesproken mening. Hij is de vader van de strategie van 'nucleair 
deterrence': zorg voor zoveel 'overkill' dat de tegenstander het nooit in zijn 
hoofd zal halen omjou aan te vallen. Er is altijd wel een Minuteman, met zijn 
dozijn onafhankelijk doelzoekende kernkoppen, die door alle verdedigen 
heenkomt en zijn doelen bereikt. Geen enkele aanvaller zal er daarom onge
schonden van afkomen. 

- Had men gewild dat het Westen geen superbom had gehad en Rusland 
wel? (Het risico als Oppenheimers advies was gevolgd.) 
- Was/is het goed of slecht om in een wapen-laboratorium te gaan werken 
(duizenden van onze Amerikaanse en Franse collegae doen het nog steeds; 
idem in China, India, Israel ). 
- Kan men zich veroorloven dat wapen-onderzoek wordt gestopt? (Een klein 
land dat wel doorgaat zou dan de gehele wereld kunnen bedreigen met een 
nieuw wapen.) 
- Is ethiek subjectief, zoals de Arnhemse officier van justitie meent? (Ik meen 
van wel: eenjehova's getuige heeft andere ethische regels dan een Moslim.) Is 
het dan überhaupt wel mogelijk om zinvolle algemeen geldige ethische uit
spraken te doen? (Ik meen van niet.) 

- Is het inderdaad waar dat de regels van wat ethisch wel en niet verant
woord is, door het parlement moeten worden vastgesteld? (Zoals Teller en de 
Arnhemse officier menen .) 
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- Hoe komt de mening van het parlement tot stand? (Rol van lobby-groe
pen, pressiegroepen. In het geval van de superbom: de rol van zeer invloed
rijke individuen zoals Lawrence, Teller en Von Neumann, door wiens toedoen 
ten slotte Oppenheimer ten val werd gebracht.) 
- Wat te doen met persoonlijke verantwoordelijkheid? (Actiegroepen, 
Greenpeace, etc.) 
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