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Deel 1
Gas, een ongrijpbaar wapen

Wat zijn chemische wapens?

Is ‘gas’ nu eigenlijk een gas?

Effecten op de mens



Wat is chemische oorlogvoering?

Het intentioneel gebruik voor vijandige doeleinden
van toxische substanties tegen mensen en hun
omgeving

Chemische wapens zijn afzonderlijk of tezamen:
Giftige substanties in de vorm van gas, vloeistof of vaste
deeltjes

Het overbrengingsmiddel (bom, granaat, raketkop,
landmijn, aerosolgenerator, enz.)

Specifieke uitrusting nodig om de chemische oorlogvoering
mogelijk te maken (bv. Vulinstallaties)



Niet-conventionele wapens



Soorten chemische agentia

Blaartrekkende agentia (bv. Mostergas)

Bloedagentia voorkomen de transfert van zuurstof van
het bloed naar de weefsels (bv.Waterstofcyanide)

Irriterende agentia (bv. Traan- of niesgas)

Uitschakelingsagentia: provoceren tijdelijke fysieke of
mentale handelingsonbekwaamheid (bv. LSD, BZ, fentanil)

Verstikkende agentia (bv. Chloor, fosgeen)

Zenuwagentia: vallen het centraal zenuwstelsel aan (bv.
Sarin, VX)

Antiplant agentia: herbiciden, ontbladeringsmiddelen of
groeistimulatoren (bv. Agent orange)



Mosterd agens

Irak – Iran oorlog
(1980 – 88)



Sarin
Halabja, Iraaks
Koerdistan, 1988

• Mensen onderbroken
in hun activiteiten

• Onmiddellijke dood
door blootstelling
aan sarin

• Verkleuring van de
huid



• Roze huid
(overmatig
zweten; hoge
bloeddruk;
gesprongen
bloedvaten)

• Blauwe
uiteinden door
verstikking (rond
ogen, mond en
onder nagels)

Sarin
Halabja



Deel 2
Een lange, gecompliceerde
geschiedenis

De weg naar 22 april 1915

Trends tijdens WO1

Chemische oorlogvoering na WO1



Een samenvloeien van trends – 1
Opkomst van scheikunde als wetenschap

Eind 18de eeuw; snelle ontwikkeling tijdens 19de eeuw

Ontwikkeling van nieuwe analytische en productiemethoden

Toxische chemicaliën worden vervaardigd; niet onttrokken
aan de natuur

Ontdekking en synthese van nieuwe chemicaliën

Chloor: voor het eerst in pure vorm in 1774

Fosgeen: eerste synthese in 1811

Mosterdgas: substantie en effecten voor het eerst beschreven
in 1860



Een samenvloeien van trends – 2
Industrialisatie

2de industriële revolutie in 2de helft 19de eeuw

Commerciële toepassing van de scheikunde (kleurstoffen)

Integratie van wetenschap en grootschalige productie gesteund op
economische principes

Scholing

Wetenschap en technologie doordringen de ganse maatschappij

Impact op vaardigheid om een probleem te identificeren, analyseren,
een oplossing te bedenken en toe te passen in alle maatschappelijke
sectoren

Eerste Wereldoorlog

Industrialisering van de oorlogvoering & totale oorlog

Gedwongen integratie van wetenschap, industrie en krijgskunst

Gevolg van de patstelling aan het Westelijke front



WO1: een oorlog in 3 dimensies
Horizontale uitbreiding

Over land en over zee

Enorme uitbreiding van het slagveld

• In de lengte: van Nieuwpoort to Zwitserse grens nabij Basel

• In de diepte: loopgrachten, logistiek, aanvoer vanuit het buitenland

Het thuisfront: publiek moreel, mobilisatie alle krachten voor oorlogsinspanning

Verticale uitbreiding
Vliegtuigen, balonnen en Zeppelins; duikboten en mijnen

Loopgrachten en ondergrondse schuilplaatsen

Tunneloperaties onder de loopgrachten

Gas
Zwaarder dan lucht

Ontzegde de soldaat veiligheid in loopgrachten en ondergrondse schuilplaatsen

Ook hier een typisch product van WO1



Evolutie van de gasoorlog in WO1
Competitie aanval en defensie

Zoektocht naar nieuwe giftige substanties

Snelle evolutie gasmaskers en individuele bescherming

Extreme gasdiscipline

Geen ultiem wapen voor de eindoverwinning

Uiteindelijk had defensie een klein overwicht

Gas werd een noodzakelijk tactisch wapen

• Het niet gebruiken was geen optie

• Ideaal voor de verdediging van posities & uitputting vijand

Gas heeft mogelijkerwijs de patstelling versterkt en
de oorlog verlengd

Neutraliseerde mogelijke impact andere nieuwe technologieën



Een eeuw geschiedenis

Ieper
22 april 1915: chloor

19 december 1915:
fosgeen

12–13 juli 1917:
mosterdgas – Ieperiet

Koloniale oorlogen
Spanje in Marokko, 1924

Italië in Abyssinië, 1936

Japan in China, WO2

VS in Viêt-Nam

Egypte in Jemen

Irak–Iran, 1984–88
Halabja, maart 1988

Aum Shinrikyo in Japan
Matsumoto, 27 juni 1984

Tokio, 20 maart 1995

Syrië, 2013–15



Deel 3
Nooit meer gas!

Protesten tijdens WO1

Internationale verdragen



Weerstand bij soldaten en burgers
Gas verafschuwd in de buurt van het front

Geniepigheid en onontkoombaarheid van gevolgen

Ook ervaren als een ellende onder zovele andere

Water & modder

Slaapgebrek, ziekte & honger

Artilleriebombardementen & sluipschutters

1918: gas alom aanwezig, altijd

Gasmaskers gedragen voor 48 uur of langer

Extreme gasdiscipline: men geloofde in de overlevingskansen

Alle frontlijnsoldaten waren tot op zekere hoogte vergiftigd



Maatschappijen ver van de frontlijnen
Canada en USA

Hoesten en piepende ademhaling van teruggekeerde
slachtoffers meest tastbare bewijs van oorlogsgruwelen

Morele tegenstand leidde tot politieke en diplomatieke actie

Nederland
Morele afschuw vanwege slachting in de loopgrachten

Vele Belgen vluchtten naar Nederland & versterkten plaatselijke
percepties van de oorlog

Oppositie tegen de oorlog gaf aanleiding tot internationale
vredesbewegingen in Nederland, die vandaag nog bestaan

• Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF)

• War Resisters International (het Gebroken Geweer)



En België?
Een breed sociaal vlak

Impact oorlogsoppositie in Nederland op gevluchte Belgische socialisten, communisten
en anarchisten

Voedde in beweging voor de emancipatie van het Nederlands

• Scholing van de arbeidersklasse was essentieel voor het realiseren van de socialistische
idealen

Kreeg aldus raakvlakken met de Vlaams-Nationalistische / Christelijke vredesgedachte
(bv. AVV-VVK) uit de loopgrachten

Gevolgen gas duidelijk voor meerdere na-oorlogse generaties

Afschuw voor gas in publieke bewustzijn, ook nog vandaag
Meer in Vlaanderen dan Wallonië → Memorie aan slagvelden in West Vlaanderen

Opgegraven munitiën in Westhoek



Internationale reglementering
1899: Haagse Verklaring (IV, 2)

Semantische splitsing tussen ‘giffen’ en ‘verstikkende gassen’

1925: Protocol van Genève
Focus op ‘verstikkende gassen’

Verbod op het gebruik van chemische & biologische wapens

1993: Chemische Wapens Conventie (CWC)
Verbod op ontwikkeling, productie en opslag van CW

Organisatie voor het Verbod op CW (OPCW, te Den Haag)

1998: Statuut van Rome en Internationaal Strafrechtshof
Gebruik van gif als oorlogsmisdaad

Gebruik van verstikkende gassen als oorlogsmisdaad

Geen verwijzing naar CWC



Deel 4
Chemische oorlog in Syrië: Wat nu?

Trends in de chemische dreiging

Gebruik van CW in de Syrische burgeroorlog

Internationale gemeenschap in actie

Terug naar chloor



Trends in de chemische dreiging
Koude oorlog

USA (1990): 30.000 agens ton

USSR (1990): 40.000 agens ton

Irak (Golfoorlog)

Meerdere duizenden agens ton

Syrië

1,300 ton precursoren

Terrorisme

Enkele kilogrammen

Opportunistisch gebruik van industriële toxische chemicaliën



Syrië
Eerste helft 2013

Eerste beschuldigingen: chloor of sarin?

20 maart: Syrië verzoekt VN Secretaris-
Generaal om onderzoek

Augustus: VN team begint onderzoek

21 augustus

Ghouta (Damascus) aanval – sarin

Vele honderden doden onder burgers

VN team haast direct ter plaatse

CW ontwapening

Raamakkoord Rusland – USA (14/09)

Syrië treedt toe tot CWC

Internationale inspanning voor evacuatie en
vernietiging CW onder leiding OPCW

Alle operaties volledig klaar in juni 2015

2014–15 Chloor

Vatenbommen; burgerslachtoffers

Februari – maart: formele veroordeling door
OPCW & VN veiligheidsraad



Is de cirkel rond?

Van chloor tot chloor

1915: Ieper

2015: Syrië

Waar is de vooruitgang?

1915: chloorwapen was hoogtechnologie (±160 ton

gelost over 7km-breed front)

2015:

• Chloor is een banaal industrieel product (jaarlijkse productie:

56 miljoen ton)

• In oorlog, belang gereduceerd tot opportunistisch gebruik



Tot slot
Ontwapening

190 landen aangesloten bij CWC

Enkel 6 ontbreken nog: Angola, Egypte, Israel, Myanmar,
Noord-Korea, Zuid-Soedan

Met Syrië

Sterke internationale veroordeling

Internationale respons:

• Ontwapening eerder dan militaire interventie

• Geen land kan gasoorlog nog rechtvaardigen

Maar nog uitdagingen

Voorkomen van toekomste chemische oorlogvoering

Er zijn nieuwe trends die kunnen samenvloeien
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