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INLEIDING PROMOTIE BIEJAN POOR TOULABI 
 
Inleiding uitgesproken voorafgaand aan de openbare verdediging van het proefschrift 
‘The Myth of the Poor Man’s Atomic Bomb and the Politics of Proliferation’ aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam op 7 april 2021. In deze inleiding, ook wel een lekenpraatje 
genoemd, presenteert de kandidaat in begrijpelijke termen de bevindingen van het 
promotieonderzoek. 
 
Rector magnificus, dames en heren, 
 
Van harte welkom bij de openbare verdediging van mijn proefschrift. In de 
komende 10 minuten zal ik de bevindingen van promotieonderzoek presenteren. 
 

CHEMISCHE EN BIOLOGISCE WAPENS: EEN ‘POOR MAN’S ATOMIC BOMB’? 

Ik heb onderzoek gedaan naar de verspreiding van chemische, biologische en 
nucleaire wapens, een onderwerp dat al decennialang vaste kost is op in het 
internationale nieuws. U herinnert zich vast nog de oorlog tegen Irak in 2003 op 
basis van de valse beschuldiging dat het ‘massavernietigingswapens’ zou hebben. 
En recenter nog valt te denken aan het gebruik van chemische wapens tijdens de 
Syrische burgeroorlog. 
 
In mijn proefschrift heb ik onderzocht in hoeverre chemische en biologische 
wapens verspreid zijn geraakt onder landen en waarom dat gebeurd is. 
 
Dan dringt zich natuurlijk de vraag op: waarom dit onderwerp? Het korte 
antwoord daarop is dat zowel beleidsmakers als experts denken het een en ander 
over dit onderwerp te weten, maar dat in de praktijk tegen blijkt te vallen. 
 
Chemische en biologische worden namelijk vooral gezien als een goedkoop en 
eenvoudig te verkrijgen alternatief voor kernwapens. Hierdoor zouden veel 
landen ze bemachtigen en dan met name zogenaamde ‘derdewereldlanden’ die 
door financiële en technologische barrières geen kernwapens zouden kunnen 
bemachtigen. Hierdoor worden chemische en biologische wapens vaak een ‘poor 
man’s atomic bomb’ genoemd. Vertaald naar het Nederlands: een kernwapen van 
de arme man.  
 
In de jaren 60 van de vorige eeuw werd die ‘poor man’s atomic bomb’ stelling een 
populair frame onder experts en beleidsmakers. Dit idee bereikte een tijd later ook 
het grote publiek. In de jaren 80 en 90 begonnen overheidsfunctionarissen van de 
Verenigde Staten namelijk zeer regelmatig te waarschuwen voor een razendsnelle 
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verspreiding van chemische en biologische wapens onder mogelijk tientallen 
‘derdewereldlanden’.  
 
Is dit beeld over de verspreiding van chemische en biologische wapens echter 
wel accuraat? Het simpele antwoord is: nee. Ik zal dit aan de hand van vier 
inzichten uit mijn onderzoek toelichten. 
 
1. Opgeklopte dreigingsanalyses 
Landen bedekken hun militaire activiteiten vaak onder een sluier van 
geheimhouding, waardoor het lastig is om aan betrouwbare informatie over 
wapenprogramma’s te komen. De veiligheidsdiensten van de Verenigde Staten 
zijn door hun omvang de meest vooraanstaande verzamelaars en leveranciers van 
informatie over chemische, biologische en nucleaire wapenprogramma’s. Deze 
informatie wordt gretig geconsumeerd door beleidsmakers, experts en 
journalisten. 
 
Mijn onderzoek toont echter aan dreigingsanalyses van overheden dikwijls vaag, 
oncontroleerbaar en overdreven zijn. Maar doordat deze analyses vaak kritiekloos 
worden geaccepteerd door beleidsmakers, experts en journalisten creëren en 
voeden ze ten onrechte het beeld dat chemische, biologische en nucleaire 
wapens zich snel verspreiden. 
 
2. Beperkte verspreiding 
Mijn onderzoek toont aan dat verspreiding van chemische en biologische wapens 
juist minder is voorgekomen dan wordt aangenomen. Van de ruim veertig 
vermeende chemische en twintig vermeende biologische wapenprogramma’s 
die ik heb onderzocht uit de periode 1946-2010 bleken de verdenkingen in de 
helft van de gevallen maar te kloppen. Daarnaast heeft de grote meerderheid van 
de landen die wél wapenprogramma’s heeft gehad, die activiteiten inmiddels al 
beëindigd. 
 
3. Geen bijzondere voorkeur onder ‘derdewereldlanden’ 
Mijn onderzoek toont verder aan dat ‘derdewereldlanden’ geen bijzondere 
voorkeur hebben voor chemische en biologische wapens. Integendeel zelfs, een 
behoorlijk aantal ‘ontwikkelingslanden’ is ten onrechte beschuldigd van het 
nastreven van dit soort wapens.  
 
De kaart in figuur 1 laat zien welke landen na de tweede wereldoorlog chemische 
en/of biologische wapens in bezit hebben gehad. Het is een zeer gevarieerd 
gezelschap met landen uit Noord Amerika, Europa, Azië en Afrika. Het valt op dat 
er net zoveel Westerse landen en bondgenoten tussen staan als die 
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‘derdewereldlanden’ waar de aandacht zo vaak naar uit is gegaan. Bovendien 
zouden op deze kaart nog een flink aantal Europese landen—waaronder 
bijvoorbeeld Duitsland, Spanje en Italië—rood kleuren als we ook de landen 
zouden meerekenen die vóór 1946 (dat is dus voor de periode waar ik onderzoek 
naar heb gedaan) chemische en/of biologische wapens hebben gehad. 
 

 
 
4. Geen vervanging voor kernwapens 
Tenslotte klopt het ook niet dat chemische en biologische wapens als vervangers 
voor kernwapens fungeren. Mijn onderzoek toont namelijk aan dat de meeste 
chemische en biologische wapenprogramma’s kleinschalig waren en beperkte 
doelstellingen hadden. Met uitzondering van de biologische wapenprogramma’s 
van de Verenigde Staten en de Sovjet Unie waren landen er niet op uit om 
‘massavernietigingswapens’ te ontwikkelen die op zeer grote schaal slachtoffers 
veroorzaken zoals kernwapens dat kunnen. De meeste chemische en biologische 
wapenprogramma’s waren daarentegen bedoeld voor andere doeleinden, 
waaronder het creëren van wapens om politieke tegenstanders te liquideren, om 
binnenlandse opstanden neer te slaan of om op een slagveld als ‘force multiplier’ 
te gebruiken tegen numerieke superieure strijdkrachten.     
 

DE ‘POOR MANS ATOMIC BOMB’ MYTHE  

Aan de hand van deze vier inzichten kunnen we concluderen dat het beeld van 
chemische en biologische wapens als een ‘poor man’s atomic bomb’ die zich 
razendsnel verspreidt een hardnekkige mythe is. De populariteit van deze visie 
onthult echter hoe beleidsmakers en experts aankijken tegen dit soort wapens. Zij 
beschouwen de geschiedenis en de toekomst van chemische, biologische en 
nucleaire wapens als een verhaal over onontkoombare verspreiding. 

Figuur 1: CBW bezitters 1946-2010 
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Dit gedachtekader heeft ook een raciaal component. Metaforen zoals de ‘poor 
man’s atomic bomb’—maar denk ook eens terug aan de ‘schurkenstaten met 
massavernietigingswapens’ en de ‘as van het kwaad’—zijn uiterst effectieve 
retorische middelen gebleken om dreigingsbeelden te creëren.  
 

UITZONDERINGSPOSITIE VOOR MACHTIGE LANDEN 

Door steeds nadruk te leggen op buitenlandse dreigingen die nog plaats moeten 
vinden wordt de bestaande dreiging van machtige landen die wél chemische, 
biologische en nucleaire wapens bezitten genegeerd. Sterker nog, bestaande 
bezitters wapens hebben die dreigingsbeelden vaak aangehaald als reden om 
hun eigen wapenarsenalen te behouden. Er wordt dus een uitzonderingspositie 
afgedwongen voor en door de machtige landen die deze wapens al lang bezitten 
ten opzichte van landen die ze niet hebben. Laat ik twee voorbeelden noemen. 
Net voordat Amerikaanse overheidsfunctionarissen in de jaren 80 begonnen te 
waarschuwden voor het gevaar van de verspreiding van chemische wapens 
onder ‘derdewereldlanden’, was de Amerikaanse overheid zelf begonnen aan een 
ambitieus chemisch herbewapeningsprogramma. En terwijl Iran al jarenlang het 
doelwit van Amerikaanse sancties is terwijl het géén kernwapens bezit, zal de VS 
de komende jaren ongemoeid ruim een biljoen dollar investeren in het 
moderniseren en verbeteren van haar eigen kernwapenarsenaal. 
 

DWANGMAATREGELEN EN HUMANITAIRE GEVOLGEN 

Het idee dat de onontkoombare verspreiding van wapens het centrale probleem 
is schept ook het geloof dat dwangmaatregelen nodig zijn om die vermeende 
verspreiding een halt toe te roepen. Deze maatregelen gaan gepaard met 
verontrustende humanitaire gevolgen. De Iraanse burgerbevolking zucht 
bijvoorbeeld al jarenlang onder zeer zware economische sancties die tegen Iran 
zijn ingesteld vanwege haar (civiele) nucleaire programma. Een vermeende 
Soedanese chemische wapenfabriek die banden zou hebben met Osama Bin 
Laden bleek na een Amerikaanse luchtaanval in 1998 in werkelijkheid de 
belangrijkste medicijnenfabriek van het land te zijn. En de invasie van Irak in 2003 
vanwege vermeende ‘massavernietigingswapens’, die overigens nooit zijn 
gevonden, was het startschot voor twee decennia oorlog en menselijk leed. 
 

BLIK OP DE WERELD HERZIEN 

Alle aandacht die in de afgelopen jaren is uitgegaan naar disinformatiecampagnes 
onderstreept hoe belangrijk het is om kritisch te blijven kijken naar de informatie 
die we dagelijks consumeren. In het geval van chemische, biologische en 
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nucleaire wapens is het grootste punt van zorg niet ‘fake nieuws’ in de zin van 
bewuste misleiding. Mijn onderzoek laat juist zien dat het werkelijke probleem 
een laag dieper zit op het niveau van onze gedeelde gedachtekaders. Deze 
gedachtekaders fungeren als een bril waardoor we naar de wereld kijken. Die bril 
bepaalt hoe we informatie verwerken en interpreteren, maar ook welke 
beleidsopties we als mogelijk en wenselijk zien. Mijn promotieonderzoek toont 
aan dat beleidsmakers en experts door deze bril een inaccurate en gekleurde visie 
voorgespiegeld krijgen over de historie, het heden en de toekomst van 
chemische, biologische en nucleaire wapens. Deze visie beperkt niet alleen 
beleidsinnovatie maar rechtvaardigt en legitimeert beleid dat ironisch genoeg 
een groot deel van de wereldbevolking minder veilig heeft gemaakt. Om toe te 
werken naar een veiligere, rechtvaardigere en duurzamere wereld is het van groot 
belang om juist die ideeën over chemische, biologische en nucleaire wapens ter 
discussie te stellen en grondig te herzien. 

 
Biejan Poor Toulabi 
 
Amsterdam, 7 april 2021 


