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Voorwoord
In het kader van het keuzecollege 'Techniek, vrede en veiligheid' heb ik een werkstuk

geschreven metals onderwerp: 'De geschiedenis van biologische en chemische wapens, een
overzicht'. Het is een onderwerp wat tegenwoordig niet meer zo in de publieke belangstelling
staat als enige decennia geleden, maar desondanks vind ik het een boeiend onderwerp
waarvan ik veel heb opgestoken in de tijd dat ik ermee bezig was en waaraan ik met veel
plezier heb gewerkt. Door omstandigheden is dit werkstuk over een periode van enkele jaren
geschreven, iets dat in schrijfstijl en opbouw van de verschillende stukken misschien te
merken is. Het is opgebouwd uit 2 delen, in het eerste deel van dit werkstuk wil ik vooral de
ontwikkeling en het gebruik van deze wapens bespreken en niet teveel op de politieke
verdragen en conferenties ingaan. In het tweede deel van dit werkstuk heb ik een overzicht
geplaatst van de internationale verdragen die zijn afgesloten, een woorden en begrippenlijst,
de 'belangrijkste' biologische wapens, de belangrijkste soorten chemische wapens, en enkele
toxines. Deze geven een overzicht van de werking van deze wapens en zullen zeker
behulpzaam zijn voor degenen die zich (nag) niet hebben verdiept in dit ondenverp en ik hoop
dat voor hen hiermee het overzicht zo volledig mogelijk is.
Ik wil een overzicht geven en zal daarom mijn persoonlijke visie pas aan het einde van
het eerste deel geven. De verschillende auteurs hebben ieder hun eigen indeling in wat wel en
niet een chemische dan wel een biologische wapen is, dit bevorderd de duidelijkheid niet.
Daarom begin ik met de definities voor chemische en biologische wapens, zoals deze in de
Encyclopaedia Britannica staan:
'Chemische wapens zijn substanties die, of ze nu gasachtig, vloeibaar of vast zijn, bedoelt
zijn om te gebruiken als wapen in een oorlog vanwege hun directe giftige effect op mensen,
dieren of planten. Vandaar dat primitieve wapens zoals rook oak tot chemische wapens
gerekend kunnen warden.'
'Biologische wapens zijn besmettelijke organismen, zoals virussen, bacterien en
schimmels, die als wapen in een oorlog te gebruiken zijn vanwege hun ziekteverwekkende
effecten op mensen, dieren en planten.'
Er is nog een derde groep wapens, de toxines, dit zijn stoffen die geproduceerd worden
door organismen en die giftig zijn voor mensen, dieren en planten.
Een ander punt is dat de landen die deze wapens tot hun beschikking hebben slechts een
fractie van de archieven vrij gegeven. De auteurs van de door mij gebruikte boeken hebben daar
oak op gewezen. Helaas zal waarschijnlijk nooit de totale omvang van het door de verschillende
regimes gedane onderzoek en het gebruik van deze wapens bekend worden, en er zal dus nooit
een overzicht kunnen ontstaan dat echt compleet is.
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Deel 1
1. De geschiedenis tot 1914
Het begin
Al zolang er mensen zijn is er oorlog en al vroeg maakten mensen gebruik van
chemische en biologische wapens. In het volgende stuk wordt een overzicht gegeven van wat
er door de eeuwen heen allemaal gebruikt is.
Een van de oudste bekende toepassingen van een schadelijke stof dateert uit 600 v.
Chr. toen wetsontwerper Solon uit Athene nieskruidwortel in een riviertje liet gooien waaruit
zijn vijanden hun drinkwater haalden. Dit resulteerde in een hevige aanval van diarree bij zijn
tegenstanders, waardoor ze de strijd verloren. Dit is een voorbeeld van biologische wapens,
een organisme, in dit geval een plant, wordt gebruikt om bij een ander organisme, in dit geval
een mens, ziekte of dood te veroorzaken. 1
Tijdens het beleg van Plataea in 428 v. Chr. gebruikten de Spartanen een soort wapen
dat tot de chemische wapens gerekend kan worden tegen de Atheniers. Ze wierpen bundels
hout, die later met pek en zwavel bedekt werden, in de uitdiepingen tussen de stellingen. Dit
alles werd in brand gestoken waardoor een zware verstikkende rookwolk ontstond. De
verdedigers van de stad werden daardoor gedwongen hun posten te verlaten en het vuur
dreigde de hele stad te vemietigen. Dit laatste was door de aanvallers ook voorzien omdat ze
het vuur zo hadden aangelegd dat de wind het zou aanwakkeren en zo de belegerde stad in
vlammen zou laten opgaan. Dit plan faalde omdat het vuur gedoofd werd door een
onverwachte en zware regenbui. Dezelfde methode werd 5 jaar later in Delium wel met succes
toegepast. Dit is een voorbeeld van een chemisch wapen, een stof of een combinatie van
stoffen die tot doel heeft ziekte, ongemak en/of dood te veroorzaken bij mens, dier of plant. 2 ' 3
Men kan dus vuur, rook en as ook als chemische wapens beschouwen.
Rond het jaar 360 v. Chr. gebruikten de Grieken verstikkende en ontvlambare
substanties van verschillende samenstellingen die men moeilijk kon doven. Enkele
ingredienten waren: pek, zwavel, vlas en houtsnippers. Deze stoffen werden in potten gedaan
die brandend vanuit de belegerde stad op de vijand werden gegooid. Later werden ook
brandende pijlen en andere ontvlambare dingen met een katapult naar de tegenstander
geslingerd. 3
In het jaar 200 v. Chr. speelde een Carthaagse generaal een tactisch spelletje met zijn
tegenstanders. Hij trok zich terug uit zijn legerkamp, onder het voorwendsel dat hij zijn
nederlaag voelde aankomen, en liet een grote voorraad wijn achter. Deze wijn was echter
1

behandelt met alruin, een giftige wortel die bij consumptie een verdovend effect heeft. Terwijl
zijn tegenstanders na het drinken van de wijn in een langdurige en diepe slaap waren
verzonken keerde de Carthaagse generaal met zijn leger terug en doodde al zijn vijanden. 1
Deze gebeurtenissen waren eigenlijk de eerste stappen in de richting van biologische
oorlogvoering. Het werd vanaf de tweede eeuw v. Chr. steeds gebruikelijker om
watervoorraden, wijn en voedsel te vergiftigen. Een van de meest doeltreffende methodes was
om in staat van ontbinding verkerende lijken van dieren of soldaten in de bron te gooien
waaruit de vijand zijn drinkwater haalde. 1
In het jaar 184 v. Chr. tijdens een zeeslag tussen Eumenes II van Pergamum en

Hannibal, gafHannibal het bevel om breekbare potten gevuld met slangen op het dek van de
vijandelijke schepen te gooien. De verwarring die na deze actie bij de Pergameense marine
ontstond kostte hun de overwinning. 1

Boeken
In de eerste eeuwen n. Chr. werden ook al boeken geschreven waarin stoffen werden

vermeld die men tijdens een oorlog kon gebruiken. Rend 90 n. Chr. schreef Sextus Julius
Frontinus 3 boeken waarin verschillende manieren staan beschreven hoe men bepaalde stoffen
zou kunnen gebruiken, of deze ooit zijn gebruikt is echter niet bekend. Rond 230 n. Chr.
schreef Sextus Julius Africanus een boek dat een verzameling van geheime middelen bevatte
die bestemd waren om ten tijde van oorlog te gebruiken. Zijn beschrijvingen waren echter zo
2

onbegrijpelijk en krankzinnig dat het onwaarschijnlijk is dat ze ooit gebruikt zijn.
Later, tussen 1275 en 1295, schreefHassan Alrammah een oorlogsboek met daarin
beschrijvingen hoe men giftige en verdovende middelen kon genereren uit het verbranden van
arseen en opium bevattende stoffen. Twee eeuwen later, in 1483, werd een boek geschreven
dat kogels beschrijft die als ze branden de lucht verpesten en het gebruik hiervan aanbeveelt
om bijvoorbeeld een vijand uit een mijn te verdrijven. In 1575 beschreefVeit Wullf von
Senfftenberg verscheidene recepten voor giffen die men in een oorlog tegen de vijand zou
kunnen gebruiken. Deze giffen zouden zulke verschrikkelijke gevolgen hebben dat ze volgens
de auteur alleen bij een oorlog tussen Christenen en Turken of andere ongelovigen gebruikt
zouden mogen worden en niet tussen Christenen onderling. 2
In 1604 schreef Leonh. Fioravanti von Bononia een boek dat de samenstelling bevat
van een olie die zo zou stinken dat niemand in de vesting kon blijven waarin deze olie werd
gegooid. In de eeuwen hieromtrent hadden verschiIIende grote denkers al een ontwerp voor
een granaat bedacht, waaronder Leonardo da Vinci, deze ideeen waren echter technisch nog
niet uitvoerbaar, waardoor het nog bij een primitief gebruik van de beschikbare middelen
bleef. 2

2

Vuur, rook en as
De Romeinen maakten in hun strijd met een barbaren stam gebruik van de natuur om
deze uit hun grotten te verdrijven. Ze gebruikten een zeer losse asachtige grondsoort die zij bij
elkaar brachten op een heuvel en er een soort wal van maakten. Sertotius, de bevelhebber, liet
zijn soldaten vervolgens bij een gunstige wind het stof verspreiden door deze asachtige grond
in de lucht te gooien en met paarden over de wal te rijden, de stofwolk die zo ontstond werd
door de wind in de grotten van de barbaren gedreven. Het stof zorgde ervoor dat de ogen van
de tegenstanders gingen tranen, door het inademen van deze stofwolken stikten ze bijna en
moesten ze onophoudelijk hoesten. Na drie dagen gaven de barbaren zich over en zo kreeg
Sertotius met list en sluwheid voor elkaar wat hem met gewone wapens niet was gelukt. 2
In 673 n. Chr. vond de Syrisch chemicus Kallinikos, volgens Meyer en Waitt, het
Griekse vuur uit. Grieks vuur is een zeer brandbare stof en heeft de volgende nuttige
eigenschappen: het produceert verstikkende gassen, ontvlamt als het in contact komt met
water en blijft ook op water drijven. De precieze samenstelling van Grieks vuur is onbekend.
Met zijn ontdekking bevrijdde Kallinikos het Byzantijnse rijk van verdere onderdrukking door
de Mohammedanen tot rond 1400 het Byzantijnse rijk eindelijk valt. 2 ' 3
Tijdens het beleg van Petra ten tijde van het Romeinse Rijk gebruikten de Perzen
vazen gevuld met een mengsel van zwavel, asfalt en nafta als wapen. Deze vazen werden de
stad ingegooid met mangonellen, een machine die werd gebruikt om stenen te gooien. Zadra
de vazen braken ontvlamde de inhoud, het zo ontstane vuur kon niet warden gedoofd en
produceerde verstikkende gassen. 2

De pest en de pokken
In 1346 belegerden de Mongolen de stad Kaffa op de Krim die in handen was van
Genua. Na een belegering van 3 jaar zonder succes, waarbij de Mongolen vele manschappen
hadden verloren aan de ontberingen van de oorlog, werden ze het slachtoffer van de pest. De
Mongolen, uitgeput door de pest en het uitzichtloze ziekteproces dat daarmee samenging,
besloten de kadavers over de muren van de stad te werpen om daarmee het verzet van Kaffa te
breken. Hierdoor ontstond er een pestepidemie die de dood van veel van de verdedigers en
bewoners van de stad tot gevolg had. De bewoners besloten de strijd op te geven en via het
water met een schip te vluchten. Tijdens de reis van Kaffa naar Genua stierven bijna alle
passagiers aan de pest, slechts enkele kwamen levend in Genua aan. Vanuit Genua en de
andere plaatsen die het schip aandeed verspreidde de pest zich door de rest van Europa,
vermoedelijk stierf 30% van de Europese bevolking aan deze ziekte. 4 ' 5
In 1763 maakte sir Jeffrey Amherst, de opperbevelhebber van het Britse leger in
Amerika, bewust gebruik van een biologisch wapen. Onder het mom van een geschenk
stuurde hij 2 dekens en een zakdoek uit een Brits ziekenhuis voor pokkenlijders naar
stamhoofden van de Indianen met het gevolg dat er een pokkenepidemie uitbrak. Voor de
komst van de blanken kenden de Indianen geen pokken en daarom hadden ze ook geen
3

natuurlijke immuniteit ontwikkeld. De ziekte verspreidde zich niet alleen op natuurlijke wijze
maar werd ook expres verspreid, 30% van de inheemse bevolking stierf, degenen die het
overleefden hielden vreselijke littekens aan over.
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Een gevaar dat inherent is aan het gebruik van biologische wapens, is dat ze moeilijk
of niet beheersbaar zijn. Degene die het wapen gebruikt is er, in de meeste gevallen, zelf ook
vatbaar voor en als het zich heeft verspreid loopt iedereen dus gevaar.

Rook en mist
In 1701 maakte koning Karel XII van Zweden gebruik van dichte rook geproduceerd

door nat stro en de windrichting om een rivier over te steken. De superieure tegenstander kon
door de rook niet zien of de koning de rivier nu wel of niet overstak. Koning Karel XII kon zo
dus zijn geschut de rivier overbrengen zonder daarbij door vijandelijk vuur te worden
gehinderd, deze kon alleen maar een paar blinde schoten afvuren. De techniek, die hier voor
het eerst werd gebruikt, om zich door kunstmatige mist aan het oog van de vijand te
onttrekken is in de Eerste Wereldoorlog veel gebruikt maar met technisch betere middelen. 2 ' 3
Een andere toepassing van rook/mist werd rond 1850 gebruikt door de Franse generaal
Pelissier in Noord-Afrika tegen de leden van een Kabylenstam die zich weigerden te
onderwerpen aan de 'goede bedoelingen' van de Fransen en in een grot waren gevlucht.
Pelissier liet vochtig hout en stro aansteken voor de ingang van de grot waardoor de stamleden
door de rook stikten. Enige kritiek op deze manier van handelen kreeg Pelissier niet in
Frankrijk, integendeel hij werd door deze 'heldendaad' lange tijd het middelpunt van de Franse
damessalons. 2

Voorstellen en plannen
In 1854 legde generaal Dundonald een goed uitgewerkt plan neer bij het Britse

ministerie van oorlog om met behulp van een gigantische wolk van zwaveldioxide het verzet
van het Russische front te breken bij het beleg van Sebastopol. Het plan werd serieus in
overweging genomen door het ministerie, maar daama afgewezen maar niet geheel ten
onrechte want het plan was technisch nog niet uitvoerbaar. 2 • 3
Een paar jaar later, in 1862, had de moderne chemische oorlogvoering net zo goed
kunnen beginnen als in de Eerste W ereldoorlog. Het departement van oorlog kreeg door John
W. Doughty uit New York een uitgewerkt plan aangedragen. 3 Hieronder is de brief
weergegeven die Doughty aan het departement schreef, deze brief is rond 1938 gepubliceerd
in het Journal ofAmerican Military History met commentaar verzorgt door F. Stansbury
Haydon:
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HoN. EDWIN .M. Sv.•'{TON SEC.

OF vVAR
Sir
The above is a represe..'1.~rion of a proje::rile which I have devised to be used as a me:ins for routing an em:rencbed enemy.
Believing it to be new and valuable, I send the War Depamnent
a brief description: Otlorine is a gas so irritating in irs clec:s
upon the respirarory organs, that a small quanri!}' diifu.sed in the
acr:nosphere, produces incessant & uncom:roilably violenr coughing.-It is 2 Vi ti."!les he:rv1er than the armosphe=e, and when subjected to a pressure of 60 pounds to the inch, ir is condensed inro
a liquid, irs volume being reduced ~any hundred times. A shell
holding: two or three qw.rt:s, would therefore contain many cubic
feet of the gas.
If the shell should e."rolode ave.:- the he:ids of the enemv, the
zas would, bv ir.s g-r~r sneciiic g-ravii:v, r:midlv fall {o the
ground: the ~en cocld no~ dodge ir., and their fust inrimarion
oi irs presence would be by irs inhalarion, which would. mosr
man for semce that was -w'ithin the
errectualiv disauaiiiv
...
, eve.:-v
"'
circle of irs iniiuence: rende..'"ing- the disarming- and c:ipruring- of
them as ce..'"tain as t:h~ugh boch their legs w~e brok~n.
To silence an enemy's guns or d...."'ive him from his entrenchments, it would be oniv necessary to e."rolode the shells over his
he:id or on his wind..._,:ard side. If e:rol;ded in n.nid succession
over, or within a fort, evacuarion or Surrender cocld not be delayed beyond tiiteen minutes. Casemates & bomb-proois would
not procec: the men.
This kind of shell would, I think, in the present advanced smte
of military engineering, be a very efficient mc:tnS for warding
off the attacks of iron-clad vessels and stetrm rams; for, as to
the Ste:un nun, a ten inch gun that:: would c:i.rry a shell containing a gallon or two of the liquid, would with ordinary accuracy,
be able at the distance of ~ of a mile, to envelop him in an
annosphere that would cause his inmates to be more anxious
about their own safeo/ than about the destrUcrion of their
enemy.
~
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It may be asked if the gas which drove the enemy from his
guns, would n!:lt: prevcm: the atr:lcking party who used t:he gas,

from Clking possession of the abandoned position.. r answer it
would noc for, this shell does not: like the Chinese srink-pots,
deposite a material e..'llit:ring a de!e::e..-ious gas lighrer than the
atmosphe..--i; but: suddenly projec::s into the air, a free gas muc.11
heavier than the armosphe..--i; which does irs work as it desce:ids
to the~ whe..'"e iris soon absorbed.
E:roerime:n: alone c:m dere..""Il!ine whether this shell has :mv
pracdd merfr.. PoSSJ.oly, I ove...T.U:e irs value; bm: it: mUSL not b.e
forrgot!o [sic J, that: while it does the wor.-c oi an ordinary shell,
ir also Cl!'.ries wiri:t ir a force against: whose e!Tec: the most skillful milinlr'/ engi..ne""--ing c:m not: possibly make any adequate
provision..
P....s to the moral que...~on involved in irs introduction, I have,
airer wa:rdring the progress oi eve..-itS dur..ng the last e!ght:
months with referoce to it:. arrived at: the somewhat: paradoxic:tl
conclusion.. th:it: irs incroduc::ion would ve...'Y muc.~ lessen the sang>.lln:iry c!':ancr!!!"' oi the bar:rieneld, and a~ the same time re=.de.::conilic::s more decisive in w.Z,.eir re.."11.its.
If I h:ive e.-'Ted., I h:ive, at least me:i..rit: well.

Yours,

HoN. E.:::rwm M.. STA.'N"TON

Respectfully,
] omr W. DouGETY
Apr..i 5m/62 4r9 Eighth Ave:me, New York

Mr. Haycion in his cornmem:s on the Doughty lerre.::- says:
Despite the p~c::ic:il possibilities of Doughty's pian, there is no
evidence that the lecre= was eve= answe=ed, or that anv conside...'"':l.tion was give::i it. In the light of modem proiess in
we:mons ir would seem that the War Denarnnent: ignored a
suggestion that: might have bee::i made an important facror in
the proseC".ition of the war. Bm if one considers the volume of
curious suggestions and inventions that: flooded the War and
N:ivy offices, it: is a wonde.::- that Ericsson's ironclad..,. or Lowe's
balloons ever rec::ived a he!lring. What officials had to contend
with is well illustr:i.red bv
the le:re...- of Josenh
Lott.. of Hart:iord,
•
4
Connec::ic-.it, wherein he se.::iously advoc:ited that fire-engines be
run uo to the Coniede=ate works at: Y orki:own and Corinth to
comp~l evac:Jation by spraying large quantities of c.1-iioroform on
the deiende...'"S.. With the Confede=are garrisons thus anaestherized,
the c:ipmre of these besieged towns, wrore the weil-me:ming correspondent, would be a simple matte...-.
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Met deze brief leverde hij het departement niet alleen een praktisch schema hoe ze het
gas konden gebruiken maar stelde ook voor om hetzelfde gas voor de aanval te gebruiken dat
zo'n 50 jaar later met succes door de Duitsers bij Ieperen gebruikt werd, namelijk chloorgas. 3
Hij stelt dit gas voor omdat het irriterend is, ongeveer 2,5 maal zo zwaar als lucht is en onder
druk overgaat in een vloeistof waardoor het een veel kleiner volume inneemt dan in zijn
gasvorm. Hij gaat zelfs een stap verder dan de Duitsers door niet met gascilinders te werken
maar meteen al een ontwerp voor een born mee te sturen die boven vijandelijke linies tot
ontploffing kan worden gebracht aangezien het chloorgas toch naar beneden zal dalen
vanwege het feit dat zwaarder is dan lucht. Verder verklaard Doughty dat men gebruik kan
maken van de wind door het gas bovenwinds te verspreiden (de manier waarop de Duitsers in
eerste instantie hun gas gebruikten, gewoon met de wind mee laten drijven). Hij vertelt
bovendien dat chloorgas snel door de grond wordt opgenomen waardoor besmet gebied weer
snel toegankelijk is en men de verlaten stellingen kort na de aanval al kan innemen. Nog een
opmerkelijk detail is het feit dat hij het als een humaan middel beschouwt in vergelijking met
de conventionele wapens die men destijds gebruikte. Na de Eerste Wereldoorlog verklaarden
de partijen die gifgas hadden gebruikt dit vanwege humane redenen te hebben gedaan en werd
het betrekkelijk lage percentage doden onder de slachtoffers aangedragen in pogingen om
meer geld los te krijgen voor onderzoek naar nieuwe, effectievere (dodelijkere) gassen.
Ondanks de praktische mogelijkheden en de gedetailleerde opzet van het plan van
Doughty is er geen bewijs dat de brief ooit is beantwoord of dat men het plan in overweging
heeft genomen, als rekening wordt gehouden met de vele, vaak krankzinnige plannen die het
departemcnt kreeg toegestuurd is het niet eens zo verwonderlijk dat de brief niet is
beantwoord. 3
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2. De Eerste Wereldoorlog (1914-1918)
/11/eiding
In de inleiding van zijn boek The eleventh plague vergelijkt Leonard A. Cole het

gebruik van gifgas in de Eerste Wereldoorlog met de 10 plagen waarmee God de Egyptenaren
teisterde als straf omdat ze de joodse slaven niet vrijlieten. Deze 10 plagen zijn: bloed,
kikkers, ongedierte, vliegen, veepest, steenpuisten, hagel, sprinkhanen, duistemis en het doden
van de eerstgeboren zonen. Ieder jaar wordt met Pasen dit verhaal uit Exodus verteld en
worden de plagen beschreven als een strafvan God. Geen van deze plagen was een chemisch
ofbiologisch wapen, kende God de elfde plaag dan niet? vraagt de auteur zich af. Dat zou
onwaarschijnlijk zijn aangezien God wordt beschouwd als alwetend. Misschien leken giftige
wapens Hem zo walgelijk dat Hij hoopte dat de mens ze nooit zou ontdekken. Mocht dat het
geval zijn dan werd Hij teleurgesteld in de mensheid want in april 1915 begon een nieuw
tijdperk, het tijdperk van de chemische en biologische oorlogvoering zoals die nu nog steeds
aan de gang is. 14 Ondanks protocollen, conventies en verdragen worden nog steeds chemische
en biologische wapens gebruikt, ontwikkeld en uitgetest. Als men er wat langer over nadenkt
en wat meer van weet is de vergelijking met de 10 andere plagen helemaal zo gek nog niet,
maar dat wordt in de hiema volgende stukken wel duidelijk.

De eerste gasaanval
In het begin van de Eerste Wereldoorlog waren er hardnekkige geruchten dat de

Duitsers een of ander nieuw en dodelijk wapen hadden uitgevonden dat waarschijnlijk de
oorlog zou beslissen. De militaire bevelhebbers schonken weinig aandacht aan de geruchten.
Deze geruchten waren, zoals na de oorlog bekend zou worden, afkomstig van gevangen
genomen Duitsers. Die zeiden dat het Duitse oorlogsapparaat uitvoerige voorbereidingen trof
voor het gebruik van gifgas. 1
Uiteindelijk waren het de Fransen die de weinig benijdenswaardige eer te beurt viel
om als eersten giftige wapens te gebruikten in de oorlog, namelijk traangasgranaten die met
geweren werden afgevuurd. De Franse actie, die in augustus 1914 plaatsvond vlak na het
begin van de oorlog, trok weinig aandacht. In veel geschiedschrijvingeen van de eerste
Wereldoorlog wordt de Franse aanval zelfs niet vemoemd, de Duitsers kregen alle schuld van
water zou gebeuren. 1' 3
Op 27 oktober 1914 luidden de Duitsers het tijdperk van 'modeme' chemische
oorlogvoering in. In Neuve Chapelle in Noord-Frankrijk bestookten ze Britse troepen met
granaatkartetsen die een prikkelend chemisch middel genaamd dianisidine-chloorsulfonaat
bevatten. Drie maanden later, injanuari 1915, probeerden ze het opnieuw, ditmaal aan het
Russische front, met een ander chemisch middel, xylyl-bromide, dat de ogen in emstige mate
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irriteert. Geen van beide acties waren een succes, voomamelijk omdat de chemicalien niet
voldoende geconcentreerd verspreid konden warden en in het tweede geval ook omdat het
gekozen chemische middel een vloeistof met een hoog kookpunt was. De hevige kou in
januari in Rusland zorgde ervoor dat de vloeistof niet voldoende verspoten kon warden om
enig werkelijk effect te veroorzaken. Maar zo bleefhet niet. Het was het eerste experimentele
gebruik in een oorlog van een 'nieuw' soort wapen. Deze eerste aanvallen verschaften de
Duitsers de informatie en ervaring die ze nodig hadden om de wapens die ze uitgevonden
hadden te perfectioneren. Tegen de tijd dat ze het opnieuw probeerden, hadden ze het een en
antler bijgeleerd. 1
In april 1915 heerste er in de Duitse linies een ongewone bedrijvigheid, vooral na het
invallen van de duistemis, wanneer verkenners vanuit de lucht hun activiteiten moesten
staken. Prof. dr. Fritz Haber, directeur van het Kaiser Wilhelm Instituut in Berlijn, gaf leiding
aan deze activiteiten. Langs een frontlijn met een lengte van 6 kilometer, tussen Bixschote en
Langemarck, groeven militairen onder zijn leiding 1.600 grote en 4.100 kleinere cilinders in
de grond. Deze cilinders bevatten onder druk vloeibaar gemaakt chloor, ongeveer 150.000 kg
in totaal. Nu was het enkel nog wachten op het draaien van de wind in de noordelijke
richting. 1' 6' 14
Een Duitse deserteur, die bij Langemarck gevangen genomen was, vertelde de Fransen
dat de Duitsers van plan waren om gebruik te maken van 'verstikkend' gas. De gasflessen
waren om de 2 meter ingegraven. De gevangene had zelfs een katoenen lap in zijn bezit
waarvan hij zei dat deze in een chemische vloeistof moest warden gedrenkt om de effecten
van het gas tegen te gaan. De legerleiding legde de waarschuwing echter naast zich neer met
fatale gevolgen voor de soldaten in de loopgraven tussen Bixschoote en Langemarck nabij
Ieperen. 3
Op 22 april, een mooie lentedag, waaide er een noordenwind met een snelheid van
ongeveer 3 meter per seconde. Nadat de Duitsers sinds de vroege ochtend de Franse troepen
hadden bestookt met zware bommen, staakten ze het vuren ongeveer 2 uur voor
zonsondergang en openden ze de cilinders. Een groengele gaswolk dreef, als een mistbank,
laag en dreigend in de richting van de volledig verraste en onbeschermde Engelse en Franse
linies. De gevolgen waren vemietigend. 6 ' 14
Chloor is een groengeel gas met een scherp bijtende geur. Het veroorzaakt een sterke
aandoening van de longen en als het gedurende ongeveer 2 minuten wordt ingeademd in een
concentratie van meer dan 1 op 10.000, veroorzaakt het de dood. Dezelfde concentratie
schakelt een mens uit als het slechts enkele secondes wordt ingeademd. Volgens Franse
gegevens waren er circa 5.000 doden en 15.000 gewonden, waarvan vele moesten warden
afgevoerd naar het achterland.
W aardoor was de eerste gasaanval nu zo rampzalig? Het gebruikte gas was wel giftig,
maar de hedendaagse strijdgassen zijn honderd maal giftiger. De catastrofale gevolgen moeten
ten eerste warden toegeschreven aan het verassings-effect, ten tweede aan het volledig
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ontbreken van bescherming tegen het gas en tenslotte zal de paniek die moet zijn ontstaan bij
de eerste kennismaking met het gas ook een rol hebben gespeeld. Het bracht de Geallieerde
troepen ertoe zich zo snel mogelijk terug te trekken. 6
Eindelijk was er dus een opening in het front, dat de gehele winter op dezelfde plaats
was blijven liggen. De soldaten van de strijdende legers waren gedwongen geweest om onder
erbarmelijke omstandigheden te overwinteren in de loopgraven en de ingegraven stellingen. 1' 6
De Duitse legerleiding had echter zo weinig vertrouwen in het effect van de eerste
grote chemische aanval dat er geen extra troepen waren om in te zetten voor een doorbraak.
Ze veroverden wel 60 kanonnen en een enorme hoeveelheid voorraden, wat een behoorlijk
verlies was voor de Geallieerden. Waren er wel extra troepen aan Duitse zijde geweest dan
hadden ze eventueel door kunnen stoten tot Calais. Dit zou het verloop van de eerste
Wereldoorlog danig hebben kunnen veranderen. 3• 4 • 6
De Duitsers haalden een voorsprong uit de eerste gasaanval bij Ieperen door 2 dagen
later een tweede aanval met chloorgas uit te voeren op de Canadezen. Binnen enkele dagen
werden echter ook de eerste gasmaskers in gebruik genomen door de Geallieerden. Deze
maskers bestonden uit proppen watten gedrenkt in natriumthiosulfaat of natriumcarbonaat
(norit). Later bestonden de maskers uit eenvoudige vilten doeken en was het directe gevaar
van het nieuwe en het totaal onvoorbereid zijn voorbij .1

Een impressie
De Engelse teksten hieronder geven weer hoe de geallieerden de aanvallen beleefden.
Een brigadegeneraal die het bevel had over de 12e lnfanterie Brigade beschreef een aanval op
Hill 60 bij leper op 1 en 2 mei 1915 als volgt:
The gases were absolutely overpowering, the officers and men seemed to lose their
senses, most of them getting out of the trenches and reeling about under the enemy's rifle fire
which fortunately was very inaccurate.
It appears that men who are badly gassed are entirely physically and mentally
incapacitated; officers as well as men stagger out of their trenches and are not fit tor any
work for some days. 7
Er werden vaak gasaanvallen gedaan in de omgeving van Ieperen. Een aanval met gas
op 23 en 24 mei 1915 is beschreven door een kapitein van het Royal Army Medical Corps:
The attack began about 2.45 a.m., and continued apperently without interruption till 7
a.m., the 1st Cavalry Division, the 4th Division and 28th Division, being the formations
engaged. The main attack appears to have been due to chlorine as in previous attacks, from
which, however, it differed in being enormously greater in volume, duration and
concentration. The chlorine gas came over as a dense whitish green cloud, sufficient even at
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the asylum at Ypres to blot out houses and trees from view. The cellars of the asylum at Ypres
became filled with a fog ofgas. It is evident that in the trenches the concentration of the
chlorine must have been very much higher than has hitherto been suspected.
Er was een verbandpost in het krankzinnigengesticht in Ieperen. De kapitein van het
Royal Army Medical Corps vervolgd zijn verhaal:
At a distance of 1 mile (Potijze) from our front trenches and about 1 Yi miles from the
German line, it was found necessary to wear respirators; without them, men would have
succumbed in a few minutes. As far as three miles behind the line (asylum Ypres) the effect on
the lungs and eyes was very strong, and it was difficult to carry on without protection ofsome
sort. The gases were noticeable 6 miles behind the line, and possibly as much as 8 or 9. 7

Verdere ontwikkelingen
Op 25 september 1915 lieten de Britten chloorgas los op de Duitsers in Loos. Vanaf
dat moment werd chloorgas regelmatig gebruikt in de oorlog, al realiseerde men zich wel
spoedig dat het loslaten van gas uit containers niet de meest praktische manier was om
chemische middelen te verspreiden. De methode was onder andere volkomen afhankelijk van
de weersomstandigheden, men moest wachten tot de wind in de juiste richting blies met de
juiste kracht, en het ging ook alleen maar met een beperkt aantal chemicalien. Het was een
veel betere methode om de chemicalien in een granaat te verpakken en te zorgen dat die haar
inhoud over de vijandelijke linies verspreidde. De Duitsers boekten hun eerste succes met
granaten in j uli 1915 in de Argonnen. 1
Nieuwe methodes werden ontworpen voor het verspreiden van massale doses
chemicalien die hun uitwerking op de vijand zouden hebben voordat deze tijd had een masker
op te zetten. De Britten ontwikkelden het Livens-kanon, een grof soort loopgravenmortier, dat
een born van 60 pond met een inhoud van 30 pond fosgeen afschoot. Het werd voor het eerst
gebruikt in Arras (Atrecht) in maart 1917. 1' 6

Een vicieuze cirkel
De beschermingsmiddelen werden continu verbeterd waardoor de strijdende partijen
vervolgens chemicalien ontwikkelden om de bescherming van de tegenstander te doorbreken.
De eerste stap was fosgeen, de Duitsers gebruikten het voor het eerst in december 1915, en
was speciaal bedoeld om door de grove gasmaskers heen te dringen die toen werden gebruikt.
Fosgeen is net als chloor een verstikkend gas maar ongeveer tienmaal giftiger. Fosgeen werkt
echter anders dan chloor, de symptomen doen zich pas uren na een aanval voor. De
gasmaskers werden weer verbeterd, de Duitsers sloegen echter terug door aan het gasmengsel
stoffen toe te voegen, zoals difenyl-chloorarsine en difenyl-cyaanarsine beter bekend onder de
namen Clark 1 en Clark 2, waardoor men last had van hoofdpijn, hoesten en braken. Dit had
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tot doel om de vijand zo te irriteren dat deze zijn gasmasker af zou doen, waardoor het
dodelijke gas rechtstreeks werd ingeademd. De maskers werden weer verbeterd waardoor
zelfs de kleine gasdeeltjes van difenyl-chloorarsine er niet meer doorheen konden dringen. 1

Nieuwe strijdgassen
De giftige stoffen die men tot op dat moment gebruikte waren naar verhouding weinig
doeltreffend. Dit kwam vooral doordat de giftigheidgraad van de gebruikte middelen laag was
en er dus verhoudingsgewijs grote hoeveelheden chemicalien nodig waren om iemand uit te
schakelen. Dit gold niet voor de volgende chemische verbinding die men ging gebruiken en
die door haar eigenschappen nog altijd aantrekkelijk is voor militair gebruik. Het was
dichloorethylsulfide, beter bekend als mosterdgas, naar de geur van de onzuivere vloeibare
vorm, of als yperiet, naar de plaats Ieperen, waar het voor het eerst werd gebruikt door de
Duitsers op 12juli 1917. 1' 14
Zoals vele giftige 'gassen' is mosterdgas bij kamer temperatuur een vloeistof, het
kookpunt ligt bij 217°C. Het vervliegt slechts langzaam en het kan weken duren voordat het
helemaal uit de grond is verdwenen. De vloeistof zelf is schadelijk en veroorzaakt emstige en
diepe brandwonden, die slecht genezen. Ze dringt zeer snel door normale kleding en schoeisel
heen, daardoor is een groot deel van het lichaam van militairen praktisch onbeschermd. Het
duurt enkele uren voor de gevolgen van een aanval merkbaar worden, is het eenmaal zover
dan zijn de gevolgen bijna niet te overzien. De ogen raken ontstoken en de longen worden
aangetast. Grote doses veroorzaken hevig overgeven, misselijkheid, koorts, en natuurlijk alle
bijkomende gevolgen als zenuwschokken, die optreden bij elke zware aanslag op het
menselijk lichaam. Het gas is alleen in betrekkelijk hoge doses dodelijk, de gevolgen van een
lagere doses kunnen echter maanden duren. 1• 3 • 6 • 14
In een oplossing van 1 op 100.000 heeft het gas al zijn uitwerking als men er 1 a 2
minuten aan is blootgesteld. De gevolgen worden na een uur merkbaar en bereiken hun volle
omvang na ongeveer 5 uur. In de eerste 6 weken dat mosterdgas werd gebruikt maakte het
20.000 slachtoffers. 1• 3 ' 6
Het is niet moeilijk om in te zien waarom mosterdgas zo doeltreffend is. Het is
praktisch kleurloos en geurloos, de knoflook- of mosterdgeur blijft maar enkele minuten
hangen en doet zich alleen voor bij gebruik van onzuiver materiaal. Er is dus weinig reden
waarom het ontdekt zou worden voordat enkele uren later de gevolgen zichtbaar zijn als de
manier waarop dit 'gas' verspreid wordt niet is opgemerkt. Tegen die tijd kan men al een grote
dosis binnengekregen hebben. Bovendien verdwijnen vloeistof en damp maar langzaam zodat
elke plaats die met mosterdgas is bestookt een tijdlang verlaten moet blijven, dit gebeurde in
het bos van Bourlon in november 1917 en in Armentieres in april 1918. 1
De grote doeltreffendheid van mosterdgas in de Eerste Wereldoorlog was
voomamelijk een gevolg van het feit dat het de vicieuze cirkel van gas en gasmasker voorgoed
doorbrak. Zodra een nieuw gas werd gebruikt werden de gasmaskers weer verbeterd,
12

waardoor men op zoek moest naar een nieuw gas dat nog wel door de nieuwe maskers heen
drong. Mosterdgas dringt door de huid binnen en een gasmasker biedt dus geen algehele
bescherming meer tegen een gasaanval. Mosterdgas wordt voomamelijk gebruikt om
slachtoffers te maken, de moraal te breken en om vertragingen en verwarring in het
troepentransport te veroorzaken. De enige volkomen veilige verdediging tegen mosterdgas is
een pak waar men zich van top tot teen in hult zodat elke centimeter huid beschermd is.
Tegenwoordig zijn er goede pakken die zelfs vocht van binnen naar buiten kunnen
transporteren, maar het blijft lastig om in zo'n alles bedekkend pak te werken. Ten tijde van
de Eerste W ereldoorlog bestonden deze pakken nog niet en had blootstellen aan mosterdgas
altijd grate en pijnlijke blaren tot gevolg die het slachtoffer voor langere ofkortere tijd
uitschakelden. 1' 3
De hiema weergegeven verzen waren hulpstukken voor de soldaten om na te gaan
waarmee ze werden aangevallen zodat ze passende maatregelen konden treffen: 3
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HOW TO TELL THE G_,\SES

M-r
Grandma smelled geranium,
St:a.rted feeling kind of burn.
Sure, you g-u~ssed the trouble ri!!htG.randma w':"biffed some Le...:visire. '"'

PS
Don't you .find my odor s-..veetish?
Said flypaper to the fly.
I smell just like chlorpicrin,
And you'll th.ink you'd like to die.

CG
Maud Muller on a surnrne:- dav,
Smelled the odor of ne-.,,,v-mown hav.
She said to the Judge
who was ru.rnlnz .....g-ree::J.
......
"Fur on your mask! That there's phosge::Je!"
\,,,,...

CN
Apple blossoms, fresh and de-..:vy?
Normandy and romance? Hooey!
For ti1e charming fragrance tl1e:n known,
Now is chloracetophe:none.

HS
Never ta.ke some chances if
Garlic you should strongly sniff.
Don't think l\tlussolini's passed,
Man, you're being mustard-gassed!
-FAIRFAX DOWNEY,

Major, Field Artillery.
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Conclusies
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden meer dan 3.000 stoffen onderzocht op
mogelijk gebruik als chemisch wapen. Er werden er echter veel minder toegepast: 12 soorten
traangas, 15 soorten verstikkend gas, 3 bloedvergiftigende middelen, 4 blaren veroorzakende
middelen en 4 gassen die braken veroorzaken. Hiervan had slechts ongeveer een dozijn het
beoogde effect. Aan weerszijde werd ongeveer 125.000 ton van deze stoffen verspreid door
zo'n 17.000 man speciaal opgeleide chemische troepen. Maar iets beters dan mosterdgas is
nooit gevonden. Alles bij elkaar werden meer dan 9 miljoen granaten gevuld met mosterdgas
en ze maakten zo'n 400.000 slachtoffers. Gerekend naar het aantal slachtoffers dat een granaat
maakte, was mosterdgas zo 'n 5 keer doeltreffender dan zware explosieven en
granaatkartetsen. 1' 6
Uiteindelijk zouden deze wapen 1.3 miljoen slachtoffers eisen waarvan ongeveer
91.000 dodelijke. Het belangrijkste punt is de verhouding van het aantal doden en gewonden,
het aantal doden was slechts 7 % van het totaal aantal slachtoffers, ruim een vierde van het
getal voor conventionele wapens. Deze cijfers werden gebruikt om de regering onder druk te
zetten om meer geld los te krijgen voor onderzoek op het gebied van chemische
oorlogvoering. 1' 4 ' 6 ' 14
Het argument was dat chemische oorlogvoering een wezenlijk humanere methode van
oorlogvoering moet zijn, gezien het feit dat de chemische stoffen die in de Eerste
Wereldoorlog gebruikt werden, naar verhouding veel minder doden hebben veroorzaakt. Men
moet echter niet vergeten dat de chemicalien die in de Eerste Wereldoorlog gebruikt werden,
veel minder giftig waren dan de chemicalien die men tegenwoordig heeft.
Niets wijst erop dat men aan een van beide kanten opzettelijk heeft afgezien van het
gebruik van een of andere zeer giftige en dodelijke stof. De chemische technologie van die tijd
was nog niet zo ver dat ze een doeltreffende zeer dodelijke stof konden maken. Als er een
beschikbaar was geweest, zoals nu, dan mo gen we aannemen dat die ook gebruikt zou zijn en
dan zou het percentage doden veel hoger zijn geweest. 1
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3. Interbellum (1918-1940)
Inleiding
In deze periode, tussen de 2 wereldoorlogen, waren er 3 belangrijke gebeurtenissen. Ten

eerste was er de ondertekening van het protocol van Geneve in 1925. Dit verdrag verbied het
gebruik ven chemische en biologische wapens maar niet de productie, het bezit en het testen van
deze wapens. Ten tweede, de eerste schendingen van het protocol van Geneve, waaruit bleek dat
niet iedereen evenveel waarde aan het protocol hechte. Ten derde, de toevallige ontdekking van
zenuwgassen door Duitse wetenschappers, de erkenning van deze stoffen als potentieel
oorlogswapen door de militaire bevelhebbers en hun overtuiging dat de geallieerden deze
chemische wapens ook tot hun beschikking hadden. Hieronder wordt elke gebeurtenis nog wat
verder toegelicht. 9' 12

Het protocol van Geneve
Het protocol van Geneve, voluit Protocol for the Prohibition of the Use in War of
Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare, werd
ondertekend op 17 juni 1925 en trad op 8 februari 1928 in werking nadat voldoende landen het
verdrag hadden ondertekend en geratificeerd. 1' 4 • 5
Het protocol kwam tot stand naar aanleiding van de ervaringen in de Eerste
Wereldoorlog. In 1923 besloot de Vergadering van de Volkenbond tot een studie naar de
gevolgen van chemische oorlogvoering, op voorstel van Hongarije werd bacteriologische
oorlogvoering ook bij deze studie betrokken. Bet rapport dat uit deze studie voortvloeide zou het
pad effenen voor bet protocol van Geneve. Na bestudering van bet rapport stelde Polen voor om
bacteriologische oorlogvoering in bet protocol op te nemen. De Polen waren van mening dat de
gevolgen van bacteriologiscbe oorlogvoering net zo emstig waren als die van cbemiscbe
oorlogvoering. De Poolse delegatie wees erop dat bacteriologische wapens eenvoudiger en
goedkoper te maken waren dan chemische wapens. 5
Ten tijde van de ondertekening van bet protocol van Geneve definieerde men virussen
nog als een infecterende stof die niet verschilde van bacterien. Om er voor te zorgen dat virussen
ook onder bet protocol vielen werd vanaf de jaren zestig meestal de term bacteriologisch
(biologiscb) gebruikt. 5
Het protocol verbied bet gebruik van verstikkende, giftige of andere gassen alsmede bet
gebruik van bacteriologiscbe metboden van oorlogsvoering. 5 Een aantal landen, waaronder
Nederland, ondertekende bet protocol van Geneve onder de voorwaarde dat ze bet recbt
behielden om met chemiscbe ofbacteriologische (biologische) wapens terug te slaan nadat ze
daarmee waren aangevallen. Nederland verklaarde bij de ondertekening in 1930 wel dat ze onder
geen beding tot bacteriologische (biologiscbe) wapens zou grijpen.
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Het protocol van Geneve en de daarop volgende Ontwapening Conferentie hadden
helaas niet alleen positieve uitwerkingen op de deelnemende landen. Shiro Ishii, het latere hoofd
van het J apanse biologische wapens programma, raakte gedurende de Ontwapening Conferentie
(1931-1932) in Geneve overtuigd van de effectiviteit van biologische oorlogvoering. In 1935
mocht Ishii, die zijn superieuren van zijn gelijk had overtuigd, een biologische wapensonderzoekcentrum opzetten in het militaire hospitaal van Harbin in Mantsjoerije. Daarmee
bewerkstelligde het protocol van Geneve precies het tegenovergestelde van wat het
oorspronkelijke doel van het protocol was. 4 ' 5
Een jaar later werden vijf Russen gearresteerd op beschuldiging van het plegen van
sabotage met behulp van biologische wapens. Dit incident leidde tot een nog groter interesse
in biologische wapens op het Japanse Ministerie van Oorlog. Metals gevolg dat, in 1937,
Ishii, die inmiddels was bevordert tot luitenant-generaal, toestemming kreeg een grote
biologische wapen installatie te bouwen in Pingfan, een dorp vlakbij Harbin. Het instituut,
bekend onder de naam UNIT 731, werd in 1939 in gebruik genomen en later volgden nog 18
kleinere instituten. Hier werkte men aan verscheidene biologische agentia, waaronder pest,
miltvuur, tyfus, botulisme, pokken en brucellose. 4 ' 5

Schendingen van het protocol van Geneve
Gedurende het interbellum werd het protocol verschillende keren getrotseerd. De
ontwikkeling van de luchtvaart was van groot belang bij de speurtocht naar nieuwe
mogelijkheden om chemische strijdmiddelen op het doel over te brengen. Spanje en Frankrijk
waren de eerste landen die op grate schaal gebruik maakten van vliegtuigen voor de verspreiding
van chemische strijdmiddelen, voomamelijk mosterdgas. Dit gebeurde in het aan Spanje
toegekende gebied in Marokko in 1925. De Spanjaarden konden geen grip krijgen op het
Rifgebergte waar een berberstam, de Rifkabylen, onder leiding van Abd el-Krim de dienst
uitmaakten. De strijd was al in 1919 begonnen maar door de onbarmhartige omstandigheden in
het gebied reikte het gezag van de Spanjaarden nooit verder dan de gamizoensplaatsen. Alleen
door militaire hulp van de Fransen en de gifgasaanvallen lukte het de Spanjaarden om AbdelKrim in 1926 tot overgave te dwingen. Duitsland zou hier een belangrijke rol hebben gespeeld
door kennis en chemische producten aan Spanje te leveren. Frankrijk ratificeerden het Protocol
in 1926, Italie in 1928, Spanje in 1929, en Duitsland in 1929. 6 ' 9 De schending vond dus plaats
voordat deze landen het Protocol hadden geratificeerd en is dus geen 'echte' schending in de zin
van het woord.
De tweede schending was wel een echte schending. De Italianen hadden het Protocol van
Geneve in 1928 geratificeerd maar injanuari 1936 gebruikten de Italianen mosterdgas tegen de
Abessiniers (Ethiopie). Italie had zojuist de eerste technieken voor luchtbombardementen
ontwikkeld. De 500 pond bommen werden afgesteld zodat zij op 70 meter hoogte ontplofte
waardoor er een wolk van mosterdgas ontstond die op de Abessiniers neerdaalde. Deze tactiek
bleek bijzonder effectief, omdat de Abessiniers slecht uitgerust en slecht getraind waren (de
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meeste liepen blootsvoets het slagveld op). Circa 15.000 soldaten en veel vrouwen en kinderen
stierven bij deze aanvallen.

13 6
• •

De laatsten die het protocol trotseerden waren de Japanners en het waren weer geen
echte schendingen aangezien de Japanners het protocol van Geneve pas in 1970 ondertekenden.
De Japanners voerden meerdere keren gasaanvallen uit op de Chinezen in de periode van 1937
tot 1941. Bij deze aanvallen gebruikte men onder andere lewisiet, mosterdgas en
fenyldichloorarsine. 1
Op de dag van de aanval op Pearl Harbor, 6 december 1941, stopten zij hiermee. Zij
waren ervan overtuigd dat de Amerikanen, die nu bij het conflict betrokken waren, met gelijke
wapens terug zouden slaan. Aangezien de Amerikanen het protocol van Geneve ook nog niet
hadden ondertekend dit zou pas in 1975 gebeuren. 1
In diezelfde periode, tijdens de invasie van China in 1939, gaven verschillende bronnen,

waaronder de officiele archieven van de Chinese Republiek, aan dat de Japanners biologische
wapens zouden hebben uitgeprobeerd. De archieven maken melding van aanvallen op ten minste
11 Chinese steden tot 1944. Ondanks alle bewijzen ontkenden de J apanners tot 1982 het bestaan
van het biologische wapens-onderzoekcentrum. 4

De ontdekking van zenuwgassen
De ontdekking van zenuwgassen gebeurde eigenlijk bij toeval. In 1936 werkte Dr.
Gerhard Schrader aan het laboratorium in Leverkussen van het LG. Farben-concem. Hij
onderzocht een groep organische fosforverbindingen in de hoop nog giftigere
insectenbestrijdingsmiddelen te vinden. De giftigheid van een crvan was zo groot dat de
militaire instanties verwittigd werden, de nieuw ontdekte stof zou bekend worden onder de naam
tabun, het eerste zenuwgas. Verder onderzoek leverde in 1938 de stof sarin op, in 1944 werd nog
een derde stof ontdekt, soman. 1•

4 6 8
• •

Deze eerste zenuwgassen waren veel giftiger dan mosterdgas en veel dodelijker. Net als
bij mosterdgas produceert de vloeistof op de huid en de damp in de longen emstige gevolgen. 2

a4 milligram (1 *10-3 gram= 1 milligram) is dodelijk als men het in een ademtocht binnenkrijgt.
Gerangschikt naar giftigheid is tabun het minst giftig en so man het meest giftig. 8
De werking van zenuwgassen berust op het storende effect dat ze hebben op een
bepaalde stof in het bewegingsmechanisme van de mens. Zenuwen zorgen ervoor dat spieren
zich ontspannen en samentrekken. Als de hersenen de boodschap door het lichaam sturen dat
een bepaalde spier zich moet bewegen, dan wordt deze boodschap in elektrische vorm via de
zenuwen overgebracht. Als ze het verbindingspunt (synaps) tussen zenuw en spier bereikt, wordt
een chemische stof (acetylcholine) afgescheiden. Deze stof zorgt ervoor dat een serie processen
in gang wordt gezet waardoor de spieren zich samentrekken. De eigenlijke beheersing van de
spierbewegingen is het gevolg van een andere chemische stof, een enzym genaamd
cholinesterase. Deze stofbreekt acetylcholine aftot haar 2 samenstellende delen, azijnzuur en
choline, en beeindigd op die manier de spiersamentrekking. 8
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Zenuwgassen remmen de werking van cholinesterase met als gevolg dat zich in alle
spieren acetylcholine gaat vormen. De meeste spieren bestaan uit elkaar aanvullende bundels die
in tegengestelde richtingen trekken. Door het teveel aan acetylcholine dat zich opstapelt in de
synapsen gaan alle spieren proberen zich samen te trekken, ook diegene die in tegengestelde
richtingen werken. Het gevolg is dat men alle vermogen tot beheersing van zijn bewegingen
kwijt is en de spieren gaan trillen. Dit geldt voor alle spieren, dus ook voor de onwillekeurige
spieren zoals de ademhalingsspieren. Zenuwgassen veroorzaken de dood door verstikking als
1

gevolg van het verliezen van de macht over de ademhalingsspieren.
Zenuwgassen werken zeer snel, zijn kleurloos, geurloos en bij kamertemperatuur
vloeibaar waardoor ze gemakkelijk te verspreiden zijn, dit alles zorgt ervoor dat ze zeer
geschikt zijn als chemisch wapen. Deze chemicalien zijn door hun aard moeilijk opspoorbaar
en hebben dus een gevaarlijk verrassingseffect. Tegen de tijd dat de vijand zich realiseert dat
er een zenuwgasaanval heeft plaatsgevonden kan hij al meer dan een dodelijke dosis hebben
gekregen. 1
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4. De Tweede Wereldoorlog (1940-1945)
Chemische wapens
Ben impasse
In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog werd er in de Verenigde Statenjaarlijks

maar $ 1,5 miljoen besteed aan research, ontwikkeling en productie van chemische,
biologische en brandstichtende wapens. In 1941 was dit al $ 60 miljoen en in 1942 zelfs $ 1
miljard. De Britten hadden ook een eigen onderzoeksprogramma maar waren afhankelijk van
de Amerikanen voor de eigenlijke levering van de gassen als onderdeel van een lange termijn
samenwerkingsverband. 4
De zenuwgassen werden in de dertiger jaren ontdekt door de Duitsers. In Dyhemfurth
bij Breslau ging men op grote schaal tabun aanmaken in april 1942, tabun is bij inademing
tienmaal zo giftig als fosgeen. Tegen het eind van de oorlog hadden de Duitsers een voorraad
van ruim 12.000 ton tabun en een fabriek in Falkenhagen voor sarin die 7.200 ton per jaar kan
produceren, zo ongeveer het equivalent van 100.000 ton mosterdgas. Nog een derde
zenuwgas, soman, werd voor het eerst in 1944 gemaakt. Deze zenuwgassen werken zeer snel
en leiden zonder medisch ingrepen onherroepelijk tot de dood. Een dergelijk vemietigend
wapen zou de loop van de oorlog hebben kunnen veranderen. Waarom maakten de Duitsers er
dan geen gebruik van? 1' 4 ' 6 '
Dergelijke vragen zijn moeilijk te beantwoorden, de volgende redenen kunnen hebben
meegespeeld. In het begin van de oorlog hadden de Duitsers uiteraard alle succes dat ze zich
redelijkerwijs konden wensen. Ze hadden hun volslagen onverschilligheid voor de openbare
mening en intemationale overeenkomsten duidelijk getoond, dus dat zou waarschijnlijk
onvoldoende reden zijn geweest om afte zien van het gebruik van gifstoffen. Misschien dat na
de successen in de eerste oorlogsjaren de Duitsers er nog net genoeg gevoelig voor waren om
te vinden dat het verstandiger zou zijn om chemische wapens achter de hand te houden om op
terug te kunnen vallen mocht de oorlog een andere wending nemen. Ook is wel gezegd dat het
Duitse leger, ondanks het hoge peil van het conventionele Duitse oorlogsapparaat en het
vergevorderde stadium waarin de productie van nieuwe chemische wapens was, niet
geYnteresseerd was in chemisch oorlogvoering en de principes van chemische acties niet
begreep. Er is in elk geval zeer weinig bekend van maatregelen van de Duitse regeerders om
chemische oorlogvoering te voeren, ook bestaat het gerucht dat Hitler zijn generaals beval
zenuwgassen te gebruiken om de invasie in Normandie te stuiten, maar dat ze weigerden het
bevel op te volgen. 1
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Het kan ook het gevolg zijn van Hitler's eigen ervaringen in de Eerste Wereldoorlog,
hij was tijdelijk blind geworden na een zware mosterd gas aanval door de Geallieerden.
Vooral in het begin van de Tweede Wereldoorlog was Hitler niet bereid te beginnen met wat
zou eindigen in een ongecontroleerde uitbraak van gasaanvallen. De Nazi's realiseerden zich
dat gasaanvallen hun troepen zouden dwingen hinderlijke beschermende pakken te dragen
waardoor de snelheid van de invasie terug zou lopen. 4
Wederzijdse misleiding van wetenschapsmensen kan ook invloed hebben gehad op de
Duitse beslissing. De hele oorlog door geloofden de Duitsers dat de Geallieerden de
zenuwgassen ook hadden ontdekt en bezatten. Deze conclusie was ten dele gebaseerd op een
uitvoerige bestudering van de wetenschappelijke literatuur die in het geheel geen melding
maakte van deze chemicalien. De Duitsers namen aan alle rapporten over chemicalien die met
zenuwgassen te maken hadden door de militaire autoriteiten geheim verklaard waren omdat
deze de waarde ervan beseften. Zodoende kan de vrees voor vergelding heel goed een
belangrijke rol hebben gespeeld bij het verhinderen van het gebruik van gifstoffen. In
werkelijkheid was echter niets minder waar. Voor zover bekend had niemand buiten Duitsland
in 1939 zenuwgas ontdekt. In feite waren de Geallieerden ontzet toen ze de opslagplaatsen
van het zenuwgas ontdekten in 1945.
Het enige nieuwe dodelijke chemische wapen dat Engeland en de Verenigde Staten
hadden ontdekt was dii'sopropyl-fosforfluoridaat in 1941. Hoewel het op een geheel nieuw
principe gebaseerd was, was het geen grote vooruitgang wat giftigheid betrof in vergelijking
met de stoffen die in de eerste Wereldoorlog werden gebruikt. Men zag het voomamelijk als
een irriterende 'afmattende' stof. De andere gassen die de Geallieerden bij het begin van de
tweede Wereldoorlog nog als mogelijk wapen beschouwden waren mosterdgas, fosgeen en
voor speciale toepassingen cyaanwaterstofzuur ook wel blauwzuur genoemd. Ze werden nooit
gebruikt met uitzondering van de Japanse mosterdgasaanvallen. 1' 4 ' 6
Zowel de Duitse terughoudendheid als die van de Geallieerde om chemische wapens te
gebruiken berustte niet op gebrek aan planning of omdat men zich gebonden voelde aan
intemationale verdragen. Nadat in 1944 Duitse V-1 raketten Britse steden hadden vemield gaf
Winston Churchill een bevel aan zijn generaals dat laat zien hoe dicht men bij een gasoorlog
is geweest. Churchill schreef in een top secret memo:

It is absurd to consider morality on this topic when everybody used it in the last war
without a word of complaint from the moralists or the church. On the other hand, in the last
war the bombing of open cities was regarded as forbidden. Now everybody does it as a matter
of course. It is simply a question offashion changing as she does between long and short
skirts for women ...
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We could drench the cities of the Ruhr and many other cities in Germany in such a
way that most of the population would be requiring constant medical attention ... .! want the
matter studied in cold blood by sensible people and not by the particular set ofpalm-singing
uniformed defeatists which one runs across now here and now there.
Gelukkig kregen kalmere mensen de overhand. Churchill's adviseurs voerden aan dat,
behalve het gevaar voor vergelding, gifgas de oorlog alleen maar kon verlengen. De
vliegtuigen die nodig waren om de industriele basis van de Nazi's zouden moeten worden
gebruikt voor aanvallen op de burgerbevolking. 4
Net zoals de Nazi's en de Britten geloofden de Amerikaanse strategen dat de
introductie van chemische wapens op het slagveld in Europa de uitkomst van de oorlog niet
zou veranderen maar wel de duur ervan zou verlengen omdat de Geallieerde troepen zich
minder snel zouden kunnen verplaatsen en daardoor zouden er nog meer slachtoffers vallen.
Dit toont aan hoe weinig het eigenlijke gebruik van gas door de technische ontwikkelingen
tussen de twee oorlogen was verandert. 4

In de oorlog viel een grote Duitse fabriek voor de vervaardiging van tabun in handen
van de Russen, die deze overbrachten naar de Sovjet-Unie, er is verder weinig bekend over
het chemische wapens-programma van de Sovjet-Unie. Als reactie begonnen de Verenigde
Staten haastig organische fosforverbindingen te onderzoeken. Tabun is makkelijker te maken
dan sarin maar het laatste is ongeveer viermaal zo giftig, daarom werd dit gekozen als
voornaamste Amerikaanse zenuwgas. Het is bekend dat de Amerikanen grote voorraden van
een aantal zenuwgassen bezitten. 1

In Europa zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog uiteindelijk nooit chemische wapens
gebruikt ondanks dat men er verscheidene keren dichtbij is geweest. De J apanners hebben wel
chemische wapens gebruikt tijdens de invasie van China in 1939. Ze begonnen met mosterd
gas en snel daarna volgden de eerste aanvallen met biologische wapens. 4
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Biologische wapens

Inleiding
Tijdens de Tweede Wereldoorlog breidde het onderzoek naar biologische wapens zich
aanzienlijk uit. Vooral in de Verenigde Staten, Groot-Brittannie en Japan werd veel onderzoek
gedaan. Tegen het eind van de oorlog waren er slechts kleine hoeveelheden biologische
wapens beschikbaar. Wel was er een enorme toename van Research and Developmentprogramma' s voor grootschalig gebruik. De ontwikkeling van een biologisch wapen verkeerde
echter nog in de prototype-fase. 5

Sovjet-Unie
Over het onderzoek van in de Sovjet-Unie ten tijde van de Tweede Wereldoorlog is
weinig bekend. 5

Groot-Brittannie
Na de inval in Polen sprak Hitler over geheime wapens, de Britten veronderstelden dat
het biologische wapens betrof. Daarom startten ze een biologisch wapens-onderzoek in een
nieuw geheim laboratorium in Porton Down, Wiltshire. In 1941 werd begonnen met
onderzoek naar de mogelijkheid van productie van met miltvuur besmette veekoeken. Het
doel was deze koeken boven Duitsland te droppen om op die manier het vee te doden. Dit
onderzoek moest strikt geheim blijven, zelfs voor de andere Geallieerden. In 1942 en 1943
werkten de wetenschappers van Porton Down en de militairen onder leiding van Fildes
gezamenlijk aan een biologische born op Gruinard Island, voor de Schotse westkust. Er werd
gewerkt met miltvuur-sporen. Met een prototype van een miltvuurbom werden verschillende
veldtesten uitgevoerd. Bij deze testen werd onderzocht hoe snel schapen besmet raakten na de
ontploffing van een born met miltvuur-sporen, de testen duurden tot de zomer van 1943. 5
Vanwege de aanwezigheid van de miltvuur-sporen als gevolg van de experimenten
raakte Gruinard Island onbewoonbaar. In de loop der tijd werd geprobeerd om het eiland te
ontsmetten en weer bewoonbaar te maken, echter zonder succes. Vanuit Porton Down werden
regelmatig grondmonsters verzameld om te kijken hoeveel miltvuur-sporen nog aanwezig
waren. Dit waren er in 1979 echter nog 300.000 per vierkante meter. Pas in 1987 was het
aantal sporen zo ver gedaald dat het eiland ontsmet kon worden en er de komende jaren weer
schapen zouden kunnen grazen. 5
In 1944 besloot Churchill tot de productie van 500.000 miltvuur-bommen. In Londen
werd verondersteld dat het Duitse biologische wapens-onderzoek grote vorderingen had
gemaakt en dat de Duitsers al in staat waren biologische bommen te produceren. Daarom
wilde men zelf over bommen beschikken als afschrikking en ter vergelding van een eventuele
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Duitse aanval met biologische wapens. Op grond van de testen op Gruinard Island was
bepaald dat voor een aanval op 6 grote Duitse steden 500.000 bommen nodig zouden zijn.
Later bleek dat nog meer bommen nodig waren om het beoogde effect van 50% doden te
bereiken. Ook het vullen van de bommen leverde problemen op, er werd gewezen op de
gevaren voor de omgeving bij het produceren van de miltvuur-bommen, mede door de Duitse
bombardementen. Er kon dus niet op grote schaal aan de productie van de bommen gewerkt
worden, zeker omdat er nog geen effectieve bescherming tegen miltvuur bestond. De bommen
zouden pas in de zomer van 1945 gereed zijn, het einde van de oorlog kwam eerder zodat
Groot-Brittannie nooit biologische wapens op grote schaal heeft gebruikt behalve voor testdoeleinden. 5
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Groot-Brittannie echter wel eenmaal indirect
betrokken bij het gebruik van biologische wapens, te weten bij de moordaanslag op de
reichsprotektor van Bohemen en Moravie, Reinhard Heydrich. De aanslag, uitgevoerd door
Tsjechoslowaakse partizanen, werd gepleegd met botulinetoxine besmette granaten die de
Britten hadden geleverd. Heydrich raakte bij de aanslag gewond en overleed enkele dagen
later, officieel aan bloedvergiftiging maar hoogstwaarschijnlijk aan botulinevergiftiging. 5

Japan
Tijdens het Chabarovsk-proces in 1949 tegen 12 Japanse krijgsgevangenen werd
bekend wat zich in UNIT 731 had afgespeeld. In het Westen werd dit afgedaan als
Sovjetpropaganda. Pas in 1976 werd tijdens een Japans televisie programma opnieuw
aandacht aan Unit 731 besteed en kwam naar voren dat de Verenigde Staten al in 1946 alle
informatie hadden ontvangen. In 1979 kwam in de Verenigde Staten meer informatie vrij toen
op grond van de Freedom of Information Act geheime documenten openbaar werden gemaakt,
dit had veel publiciteit tot gevolg. 4 • 5
In 1945 was Japan vermoedelijk het land met de grootste voorraad aan biologische
wapens, het Chabarovsk-proces was slechts het topje van de ijsberg en zeker geen
Sovjetpropaganda. Uit documenten blijkt dat Japan tussen 1940 en 1944 op ten minste 11
Chinese steden aanvallen met biologische wapens had uitgevoerd. Duizenden mensen
moesten in ziekenhuizen worden opgenomen met de pest, behalve pest werden in CentraalChina ook miltvuur en parathyfus verspreid.
In een geval dropten vliegtuigen tarwekorrels, rijstkorrels, stukjes katoen en papier
boven de stad Changteh in de provincie Hunan in november van 1941. Nadat verscheidene
mensen waren gestorven aan ziekteverschijnselen die veel leken op die van pest werden
lijkschouwingen verricht. Hieruit bleek dat het inderdaad ging om pasteurella pestis, de pest
bacterie. Er zijn naar schatting 700 mensen gestorven aan de pestaanvallen. De Japanners
worden er ook van verdacht circa 1.000 waterbronnen met cholera, tyfus en dysenterie te
hebben besmet. Deze aanvallen waren bedoeld als veldtesten en betekenden een schending
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van het protocol van Geneve. Ze staan eveneens op gespannen voet met de in 1969 door Japan
gegeven verklaring dat het geen biologische stoffen had gebruikt als modem wapen. 4 ' 5
Officieel werd UNIT 731 aangeduid als Afdeling voor Anti-epidemische
Watervoorziening en Zuivering van het Kwantoeng Leger, een centrum voor onderzoek naar
vaccins en sera, het werk zou profylactisch, verdedigend en vreedzaam zijn. Een van de meest
schokkendste elementen van het Japanse biologische wapens-programma was het gebruik van
menselijke proefkonijnen, daarmee onderscheidde het zich van alle programma's die daarvoor
en daama zijn opgezet. Zeer waarschijnlijk werden er minstens 3.000 krijgsgevangenen uit
China, Korea, Mongolie, de Sovjet-Unie, de Verenigde Staten, Groot-Brittannie en Australie
als proefpersonen gebruikt. Ten minste 1.000 maar vermoedelijk tussen de 2.500 en 3.000 van
deze krijgsgevangenen stierven als gevolg van de uitgevoerde experimenten. Het betrof
mensen proeven om vast te stellen hoe snel mensen stierven aan ziektes als pest, tyfus,
cholera, dysenterie, brucellose en miltvuur. Als onderdeel van deze experimenten werden
sommige gevangen al tijdens het infectieproces gedood om de effecten van deze ziektes op de
organen te onderzoeken. 4 ' 5
Het onderzoek in UNIT 731 werd zeer geheim gehouden, zelfs voor de keizer.
Volgens Ishii waren biologische wapens niet humaan en zou de keizer zich op grond daarvan
mogelijk tegen het onderzoek keren. Voordat de Sovjettroepen in augustus 1945 Pingfan
bereikten hadden de Japanner het instituut volledig verwoest. Ieder spoor werd uitgewist
opdat niemand zou wet en wat er zich in UNIT 731 had afgespeeld.
Na de Tweede Wereldoorlog werden de Japanse onderzoekers gevangen genomen en
verhoord door dr. Hill, hoofd van het Amerikaanse biologische wapens onderzoek in Camp
Detrick. In eerste instantie ontkenden de J apanners maar toen ze hoorden dat ze mogelijk
zouden warden uitgeleverd aan de Sovjet-Unie werden ze spraakzaam. Uit de verhoren kwam
naar voren dat de Japanners experimenten hadden uitgevoerd op krijgsgevangenen. De
experimenten waren weerzinwekkend en volgens dr. Hill even emstig als wat de Nazi's
hadden gedaan. In zij n rapport schreef hij:
evidence gathered in this investigation has greatly supplemented and amplified
previous aspects of this field. (..) Information has accrued with respect to human
suscreptibility to those diseases as indicated by specific infectious doses of bacteria. Such
information could not be obtained in our own laboratories because ofscruples attached to
human experimentation.
Dr. Hill hoopte dat de Japanse onderzoekers niet zouden worden uitgeleverd zodat hun
informatie niet in verkeerde handen zou vallen, bijvoorbeeld Sovjethanden. De Amerikanen
hadden de indruk dat de Sovjet-Unie weinig technische informatie had over de experimenten.
Een eventuele rechtszaak zou betekenen dat alle informatie wereldwijd bekend zou worden.
Op grond van de nationale veiligheid zou het beter zou zijn publiciteit te vermijden en
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bovendien waren de resultaten van de menselijke experimenten van groot belang voor bet
Amerikaanse biologische wapens-programma. 4 • 5
Ishii en zijn collegae werden inderdaad niet aan de Sovjet-Unie uitgeleverd, maar in
ruil voor de verstrekte informatie van verdere rechtsvervolging vrijgesproken, ondanks bet feit
dat zich onder de slachtoffers van de experimenten ook Amerikaanse krijgsgevangenen
bevonden. Een aantal van de Japanse biologische wapens-onderzoekers bracht bet later tot
directeur van een farmaceutisch bedrijf of tot hoogleraar aan een universiteit. De verkregen
informatie werd door de Verenigde Staten voor een periode van 30 jaar topgeheim verklaard,
als gevolg waarvan bet publiek niet werd geYnformeerd over de Japanse misdaden in UNIT
731.4, 5
In augustus 1985 verklaarde een medewerker van de Japanse ambassade in Londen dat
er geen officieel bewijs voor de experimenten op de krijgsgevangenen in Japanse archieven
aanwezig was. Hiermee leek Japan te willen ontkennen dat in UNIT 731 experimenten op
krij gsgevangenen hadden plaatsgevonden. 5

Verenigde Staten
Het biologische wapens-onderzoek van de Verenigde Staten begon in 1942 op
aandrang van bet Amerikaanse leger. Een onderzoekscommissie van wetenschappers schetste
de gevolgen van een aanval met biologische wapens en beval de ontwikkeling van een
verdediging alsmede van vaccins tegen biologische wapens. Daamaast werd in bedekte
termen ook bet starten van een offensiefbiologische wapens-programma aanbevolen.
Overigens was de Chemical Warfare Service al zonder medeweten van president Roosevelt
aan een biologische wapens-onderzoek begonnen, bet onderzoek werd ondergebracht in de

War Research Service. Op papier ontving dit instituut tussen 1942 en 1944 ongeveer 1
miljoen dollar, in werkelijkheid werd er echter een veelvoud besteed, ongeveer 60 miljoen
dollar. Behalve de ware grootte van bet budget werd in de rapporten evenmin vermeld wat er
precies werd onderzocht en in welke richting bet onderzoek ging, Roosevelt werd alleen in
zeer algemene termen van de vorderingen op de hoogte gehouden. Het onderzoek vond plaats
in Camp Dertrick (nu Fort Detrick), Maryland. Veldtesten werden onder meer uitgevoerd in
Dugway Proving Ground, Utah. 5
Eind 1943 werd een aanvang gemaakt met de ontwikkeling van biologische wapens,
met name botuline- en miltvuur-bommen. In juni 1944 had bet onderzoek in de Verenigde
Staten nog slechts een gering aantal miltvuur-bommen en enkele veldtesten opgeleverd. De
Geallieerden zouden dus geen antwoord hebben op een eventueel gebruik van biologische
wapens door de Asmogendheden. Men vermoedde dat de Duitse V-1 's biologische wapens
waren. Om te voorkomen dat de Duitsers biologische wapens zouden gebruiken besloten de
Geallieerden ongeveer 100.000 soldaten te enten tegen botulisme en bet nieuws van deze
inenting opzettelijk te laten lekken naar de Duitsers. De V-1 's bleken echter geen biologische
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maar conventionele wapens te zijn. Het Amerikaanse biologische wapens-programma bleek
evenals het Britse gebaseerd op een niet bestaande Duitse dreiging. 5
In de loop van 1944 overwogen de Verenigde Staten de inzet van biologische wapens

tegen de rijstproductie van Japan. Het ging daarbij om first use van biologische wapens,
hetgeen in strijd zou zijn met het protocol van Geneve. In april 1945 werd deze gedachte
voorgelegd aan minister Simson, 2 maanden later was een plan ontworpen om de rijstgebieden
rond de 6 grootste J apanse steden te vemietigen. De luchtmacht verwierp het plan om
tactische redenen, het bombarderen van de industrie en steden gaf uitzicht op een sneller en
zekerder resultaat. Het effect van de vemietiging van de rijstbouw zou waarschijnlijk pas in de
loop van 1946 merkbaar zijn geweest. 5
Aan het eind van de oorlog werkten naar schatting 4.000 mensen in Camp Detrick en
was er 60 miljoen dollar aan het biologische wapens-onderzoek besteed. Vergeleken met de 2
miljard dollar van het Manhatten-project, het onderzoek naar atoomwapens, een gering
bedrag. 5

Overige /anden
De Geallieerden veronderstelden dat Duitsland over een uitgebreid chemisch en
biologisch wapenprogramma beschikte, dit bleek echter niet het geval te zijn. Tijdens de
processen in Neurenberg werd bekend dat pas injuli 1943 de Wehrmacht besloten had tot het
opzetten van een instituut voor biologische wapens-onderzoek. Dit onderzoek vond plaats in
de Militaire Academie te Posen, het instituut werd vlak voor de komst van het Rode Leger
vemietigd, vermoedelijk is er nooit een wapen geproduceerd. Wel werden in de
concentratiekampen op mensen experimenten met tyfus uitgevoerd. 5
Canada had eveneens een biologische wapen-programma, de Canadezen werkten
daarbij samen met de Britten. Canada was, evenals Australie, voor Groot-Brittannie van
belang als testgebied, door de aanwezigheid van uitgestrekte onbewoonde gebieden waren
deze 2 landen uitermate geschikt voor veldtesten met biologische en chemische wapens. 5
Gedurende de Tweede Wereldoorlog kwamen de onderhandelingen over een verbod
van biologische wapens volledig stil te liggen, de biologische wapens conventie kwam er
uiteindelijk pas in 1972.4 ' 5

Ondertekening van het protocol van Geneve
Momenteel is het protocol van Geneve ondertekend door alle NAVO- en Warschau
Pact-landen, echter niet alle landen ondertekenden en ratificeerden het Protocol direct na de
opstelling. De Verenigde Staten bijvoorbeeld ratificeerden het protocol pas in 1975 terwijl de
Sovjet Unie al in 1928 het protocol ratificeerde. Japan ratificeerde het protocol in 1970, Brazilie
ook in 1970, Cuba in 1966 en Vietnam in 1980. Nederland ondertekende het protocol van
4
Geneve in 1930. Tot 31 december 1986 hadden 111 landen het protocol geratificeerd. ' 5• 8• 10
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Enkele van deze landen hebben echter wel onder voorbehoud getekend zodat onder
bepaalde omstandigheden het protocol van Geneve voor hen niet meer bindend is. Het wordt
uitgelegd als een "no first use" verklaring, dit wil zeggen dat ze zich niet meer aan het protocol
gebonden weten als hun tegenstander gebruik maakt van chemische wapens. In de praktijk
betekent dit dat men kan doorgaan met de ontwikkeling en productie van chemische wapens.
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5. Na de Tweede Wereldoorlog
Introductie
Voor zover we nu zeker weten heeft alleen Japan ooit biologische wapens gebruikt in
de oorlog tegen China vanaf 1937 tot en met 1942. Chemische wapens zijn na het einde van
de Tweede Wereldoorlog vaker gebruikt tijdens oorlogen, onder andere in de Vietnam
oorlog van 1961 tot 1971 en tijdens de Iran-Irak oorlog in de jaren 80, maar nooit meer op
zo'n grote schaal als tijdens de Eerste Wereldoorlog. Verder hebben zich 2 'incidenten'
voorgedaan die door de jaren heen veel stof hebben doen opwaaien. Ze illustreren hoe
moeilijk het is om schendingen van verdragen vast te stellen en hoe grootmachten zich in
hun eigen mening vast kunnen bijten ondanks overweldigend bewijs dat die mening onjuist
IS.

Chemische en biologische wapens hebben zich vooral ontwikkeld tot wapens die
gebruikt worden door landen die (nog) geen nucleaire wapens tot hun beschikking hebben en
tot wapens die gebruikt kunnen worden voor terroristische aanslagen. 'Ontwikkelde' landen
hebben zich echter ook schuldig gemaakt aan hun gebruik, zoals duidelijk zal blijken uit het
nu volgende stuk.

2 oorlogen: Vietnam en Iran-Irak
De Vietnam oorlog
Tijdens de oorlog in Vietnam gebruikten de Verenigde Staten enorme hoeveelheden
chemicalien, in de grootteorden van hoeveelheden die tijdens de Eerste Wereldoorlog
werden gebruikt. Van 1965 tot 1971 werden meer dan 10.000 ton aan irriterende en 'riot
control' middelen gebruikt, vooral CS werd veelvuldig ingezet. Deze zogenaamde nietdodelijke middelen werd gebruikt onder het mom van humanitaire redenen die men
eveneens in de Eerste Wereldoorlog noemde. Zo zouden vijandelijke soldaten levend
gevangen kunnen worden in plaats van doodgeschoten en zouden levens van Amerikaanse
soldaten gespaard blijven. Ze werden echter maar zelden op die manier gebruikt, verklaarde
Matthew Meselson tegenover een comite van de Senaat in 1971. Het kwam er meestal op
neer dat de vijand werd uitgerookt en vervolgens neergeschoten. Ook verklaarde Meselson
dat een niet-dodelijke chemisch wapen een verkeerde benaming was, want als de
concentratie maar hoog genoeg is, is elk chemisch ofbiologisch wapen dodelijk. 4
Ten tijde van operatie 'Ranch Hand' (1961-1971) werd door de U.S. Air Force vele
tientallen miljoenen liters ontbladeringsmiddelen boven Vietnam verspreidt. Dit werd
volgens de officiele bronnen gedaan om hinderlagen te voorkomen, daarbij vergaten ze voor
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het gemak maar te vertellen dat bij deze acties circa 44 % van Vietnamese bossen werden
verwoest en dat ook, op ongeveer 8 % van de Vietnamese landbouwgrond, oogsten werden
vemield (een beproefde methode die de Verenigde Staten vaak hebben toegepast in het
verleden). Voor deze acties werden ontbladeringsmiddelen gebruikt die de codenamen
Agents Blue, White en Orange hadden meegekregen. Vooral Agent Orange is zeer schadelijk
voor de gezondheid en kan kanker en geboorteafwijkingen veroorzaken, het bevat dioxine,
een van de meest giftige stoffen die bestaan.
Het sproeien heeft grote ecologische en economische gevolgen gehad voor Vietnam,
nog maar te zwijgen over het menselijke lijden dat daardoor werd veroorzaakt.
Tienduizenden Vietnamese veteranen en hun nakomelingen kregen kanker en een heel scala
van emstige gezondheidsproblemen, die veelal verbonden zijn met blootstelling aan Agent
Orange. 4
Tijdens de Vietnam oorlog was de Verenigde Staten de enige grootmacht die het
protocol van Geneve nog niet had geratificeerd, alhoewel ze claimden de regels van het
protocol te eerbiedigen. De Verenigde Staten beschouwden ontbladeringsmiddelen en
irriterende stoffen namelijk niet als een chemisch wapen en daarom zouden de regels van het
protocol daarop ook niet van toepassing zijn. Dit standpunt werd destijds alleen
geaccepteerd door Australie en Portugal. Gedreven door de algemene verontwaardiging van
zowel vriend als vijand besloten de Amerikanen het gebruik van chemische wapens in 1971
uit te bannen. In 1976 deed president Gerald Ford afstand van het recht om als eerste gebruik
te maken van ontbladeringsmiddelen en werd het gebruik van 'riot control' middelen aan
banden gelegd. Door de 'losse' formulering van dit standpunt blijft het zogenaamde
'humane' gebruik behouden en worden alleen overduidelijke chemische aanvallen aan
banden gelegd. 4

De Iran-Irak oorlog
In 1980 viel Irak Iran binnen en het leek toen een simpele overwinning voor Saddam

Hoessein te worden. Zijn modeme leger had snel een groot deel van het waardevolle
grensgebied in handen. De voorsprong veranderde echter snel in een nederlaag toen Iran
terugsloeg, de troepen van Irak werden teruggedrongen en Iran bezette belangrijke gebieden
in Irak aan de grens met Kuweit. Iran dankte deze onverwachte overwinning aan een tactiek
die al lang niet meer in gebruik was, namelijk het opofferen van enorm veel mensenlevens. 4
Iraanse mannen enjongens melden zich vrijwillig met honderdduizenden
tegelijkertijd om deel te mogen nemen aan de oorlog. Ge"inspireerd door religieus fanatisme
en direct martelaarschap, (volgens hun religieuze leiders ging men direct naar hemel als men
stierf in de strijd en bovendien werd iedereen die stierfbeschouwt als een martelaar) was
men bereid om de eventuele gruwelijke gevolgen voor liefte nemen. De Irakezen vochten
terug en werden met iedere nieuwe golf van Iraanse soldaten hoe langer hoe wanhopiger en
name hun toevlucht tot chemische wapens. Van de meer dan 175 gemelde aanvallen zijn er
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ten minste 30 door onafhank:elijke bronnen bevestigd. Iran claimt dater 12.600 slachtoffers
aan Iraanse zijde waren. Aanvallen met zenuwgas en mosterdgas zijn door een inspectieteam
van de Verenigde Naties in 1984 bevestigd. Het zijn de enige, door een gezaghebbende
autoriteit bevestigde, aanvallen met zenuwgas tot op heden en de eerste aanval met
mosterdgas sinds de Eerste Wereldoorlog. 4
Het verloop van deze oorlog is door vele factoren beYnvloed maar het beperkte
gebruik van chemische wapens en de dreiging van meer aanvallen met dit wapen zette een
domper op de eindaanval van Iran in 1985. Misschien nog wel belangrijker is het feit dat de
Irakezen aantoonden dat het gebruik van chemische wapens in sommige situaties zijn
voordelen heeft. Volgens Brad Roberts, een analist van het Georgetown Center for Strategic
and International Studies, zouden militaire strategen tot de overtuiging kunnen komen dat in
bepaalde conflict situaties, bijvoorbeeld in moerasachtig terrein tegen een slecht uitgeruste
maar zeer gemotiveerde vijand, chemische wapens zeer wel bruikbaar zijn. 4
Voor Irak woog het gevecht om te overleven zwaarder dan de eventuele gevolgen
van een politiek isolement. En hoe groot was dat risico nu helemaal? Kennelijk niet zo groot
want vanwege de bijna universele bedenkingen tegen de militante islamitische Iraniers
waren er destijds weinig landen die politieke en/of economische stappen tegen Irak
voorstelden die het militaire potentiaal van Irak zouden beperken (dat kwam pas nadat lrak
in 1990 Kuweit binnenviel en toen wederom met chemische en biologische wapens dreigde,
maar ze deze keer niet inzette). In 1984 pakte de Verenigde Staten de diplomatieke relatie
met Irak weer op, dit was, ironisch genoeg, tegelijkertijd met de openlijke veroordeling van
de V erenigde N aties. 4 ' 5
Politiek gezien vormt het gebruik van chemische wapens door Irak een grote
uitdaging voor de non-alignment beweging. Als de politieke gevolgen van het gebruik van
chemische wapens zo minimaal zijn dan kan men het zich dus veroorloven om ze te
gebruiken. Dit kan wereldwijd tot gevolg hebben dat de militairen eerder en vaker chemische
wapens gaan gebruiken, concludeerde een Indiase defensie analist, als het gebruik van
chemische wapens eenmaal verspreid is en als een legitiem middels wordt beschouwd zullen
geavanceerdere en de interventie machten zeer zeker gebruik van deze wapens maken,
vooral in conflicten met de Derde Wereld. 4
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2 Incidenten: 'gele regen' en Sverdlovsk
Inleiding
Om een indruk te geven van de moeilijkheden die verbonden zijn aan het vaststellen
van schendingen en/of overtredingen van een van de verdragen waarin het gebruik van
chemische en biologische wapens aan banden worden gelegd worden in het volgende stuk 2
incidenten behandeld.

Het Sverdlovsk incident
In het begin van 1980 beschuldigde de Verenigde Staten en een paar andere landen

de Sovjet-Unie ervan de biologische wapens conventie te hebben geschonden. Deze
beschuldiging was gebaseerd op een uitbraak van miltvuur in Sverdlovsk, een stad met 1,2
miljoen inwoners. In de Verenigde Staten geloofde men dat de epidemie was veroorzaakt
door het per ongeluk vrijkomen van deze bacterie uit een militaire installatie. Volgens
berichten stierven honderden inwoners van Sverdlovsk in enkele weken tijd. De Sovjet
autoriteiten verklaarden dat de uitbraak was veroorzaakt door met miltvuur bacterien besmet
4

14

vlees en dat het niets te maken had met biologische wapens. • 5•
De Sovjet autoriteiten weigerden alle verzoeken voor on-site inspecties van
buitenlanders. Ze beschouwden het incident als een zaak van volksgezondheid en daarom
niet gebonden aan de reglementen van de biologische wapens conventie. Sommige westerse
onderzoekers kwamen tot de conclusie dat de beweringen van de Sovjet deskundigenjuist
waren, ondanks dat ze niet in staat waren om het gebied te bezoeken. Medewerkers van de
gezondheidsdienst van de Sovjet-Unie overtuigden de wetenschappers van de Verenigde
Staten ervan dat de Sovjet versie van de epidemie 'geloofwaardig' en 'plausibel' was.
Vooral omdat miltvuur in de Sovjet-Unie endemisch is, in de volksmond noemt men
miltvuur ook wel Siberische kanker. In Sovjet literatuur wordt melding gemaakt van 159
uitbraken van miltvuur in de Sverdlovsk regio tussen 1936 en 1968. Verder is de
incubatietijd van miltvuur 1 tot 6 dagen en het is dus eigenaardig dat gedurende een maand
oflanger 30 tot 40 mensen stierven. Als de bacterie per ongeluk bij een militaire fabriek was
vrijgekomen dan hadden besmette personen binnen ongeveer 3 dagen na de besmetting ziek
moeten worden en niet pas na een langere periode. In de daarop volgende jaren verklaarden
Sovjet-gezondheidsautoriteiten dat de miltvuur epidemie was ontstaan als gevolg van het
eten van besmet vlees. Door de grote vraag naar vlees zouden boeren hun dieren met
bonenmeel gevoed hebben, dat meel zou voor een deel met miltvuur besmet zijn waama ook
de dieren besmet raakten. Dat een besmet dier prive geslacht en via de lokale zwarte markt
in Sverdlovsk was verkocht is niet onaannemelijk aangezien er regelmatig een tekort aan
vlees bestond. Het was in de Sovjet-Unie echter niet gebruikelijk om in het openbaar toe te
geven dat er fouten in het systeem zaten en evenmin dat er een zwarte markt bestond. Dan
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zouden ze namelijk toe hebben moeten geven dat het systeem niet in staat was om iedereen
van vlees te voorzien en ook dat de gezondheidsdiensten slecht werkten aangezien de
epidemie minstens een maand heeft geduurd. 3 ' 5• 14
In 1992, eenjaar nadat de Sovjet-Unie uit elkaar was gevallen verklaarde de
Russische president Boris Jeltsin dat de versie van de Sovjets verzonnen was en dat de
uitbraak van miltvuur in Sverdlovsk wel degelijk het gevolg was van het per ongeluk
vrijkomen van de miltvuur bacterie bij een centrum voor militaire onderzoek in de buurt van
Sverdlovsk. Of dit onderzoek deel uitmaakte van een illegaal offensiefbiologisch wapen
programma of dat het toegestaan defensief onderzoek betrof bleef echter onduidelijk. 14

Het 'gele regen' incident
In 1981, terwijl het Sverdlovsk incident nog volop speelde, kwamen de Verenigde

Staten met nieuwe beschuldigingen aan het adres van de Sovjet-Unie. Dit maal betrof het
aanvallen met mycotoxines door de Sovjets in Afghanistan en door Laos en Vietnam (met
hulp van de Sovjet-Unie) tegen de H'Mong. De trichothecene mycotoxines die worden
geproduceerd door een schimmel behorende tot genus fusarium, zouden via een meestal gele
wolk zijn verspreid en waar het terechtkwam gele vlekken veroorzaken. Er zouden meer dan
10.000 guerrillastrijders en hun aanhangers gedood zijn. De term 'gele regen' was afkomstig
van de H'Mong, een bergvolk uit het noorden van Laos, dat claimde het slachtoffer van de
'gele regen' te zijn. De 'gele regen' werd een obsessie van de Amerikanen. Voor de
Verenigde Staten was het een uitgemaakte zaak, de Sovjets en hun medestanders voerden
monsterlijke aanvallen uit en lapten internationale wetgeving en verdragen aan hun laars.
Een groot aantal mensen, zowel leden van vijandelijke als geallieerde regeringen,
onafhankelijke Amerikaanse wetenschappers en oorlog-analisten, stonden sceptisch
tegenover de betrouwbaarheid van de beweringen van het Ministerie van Buitenlandse zaken
van de Verenigde Staten. 4• 5• 14
Ten eerste was er het fysieke bewijs dat bestond onder meer uit: 2 Sovjet gasmaskers
besmet met mycotoxines gevonden in Afghanistan, 6 monsters van 'gele regen' op stenen,
bladeren en takken die mycotoxines bevatten en bloed en urine monsters van 20 zogenaamde
slachtoffers. De specifieke hoeveelheid en combinatie van trichothecene mycotoxines die in
de monsters voorkwam kon geen natuurlijke oorsprong hebben volgens de onderzoekers van
de Verenigde Staten. Uit een literatuuronderzoek van 3.000 referenties zou ook blijken dat
Fusarium, de schimmel die trichothecenen produceert, niet van nature in Zuidoost-Azie
voorkomt. 4 ' 5
Als tweede waren er honderden getuigenverklaringen van de slachtoffers, het beeld
dat daarin werd geschetst kwam overeen met een algemene beschrijving van een vergiftiging
met mycotoxines. 4 ' 5
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Ten derde, getuigenverklaringen van overlopers van Sovjetzijde die beweerden
kennis te hebben van het gebruik van toxines in Afghanistan en met vergelijkbare verhalen
als overlopers uit Laos. 4 • 5
Tenslotte waren er gegevens van de inlichtingendienst van de Verenigde Staten. Het
State Department verklaarde dat deze vertrouwelijke informatie onweerlegbaar bewijs was.
Deze informatie was verkregen door 'nationale technische middelen', met andere woorden
satellieten, verkenningsvliegtuigen en een grote groep grondstations en schepen in dienst van
de inlichtingendienst.

4 5
•

Veel onafhankelijke onderzoekers, met aan hun hoofd Matthew Meselson,
biochemicus van Harvard, zagen gaten en tegenstrijdigheden in de bewijsvoering van de
Verenigde Staten. Uit door henzelfuitgevoerd onderzoek concludeerden deze
wetenschappers dat het bij 'gele regen' geen toxine wapen betrofmaar het produkt van een
natuurlijk fenomeen. Hieronder is hun visie weergegeven.

4 5 15
• •

Ten eerste waren daar de getuigenverklaringen van overlopers en de gegevens van de
inlichtingendienst. Noch de getuigenissen van de overlopers, wiens identiteit werd
beschermd, noch de vertrouwelijke informatie kon worden ingezien of door onafhankelijke
bronnen bevestigd worden waardoor deze weinig waarde hadden. 'It would be wrong to pay
attention to statements of this kind' verklaarde een SIPRI verslag over deze zaak. 'Matters of
international law must be judged on the basis of evidence presented'.

4

Ten tweede was er het 'fysieke bewijs', ondanks 7 jaar van intensief zoeken werd er
niet

een blindganger, munitiehuls, sproeiinstallatie of enig ander bewijs dater ooit een

chemische stofwas verspreid. De gasmaskers waren indirect verkregen via onbetrouwbare
bronnen. Van de 100 monsters van 'gele regen' afkomstig van het slagveld waren er maar 6
die sporen van mycotoxines bevatten, van deze 6 waren er 5 afkomstig uit hetzelfde
laboratorium en konden niet worden gereproduceerd waardoor hun betrouwbaarheid
twijfelachtig werd. Zowel Canada als Groot-Brittannie onderzochten monsters afkomstig
van het slagveld en geen van beide vonden ze sporen van mycotoxines. Milieu-experts
ontdekten dat de specifieke hoeveelheden en combinaties van trichothecene mycotoxines die
in de monsters aanwezig waren wel in de natuur voorkomen, dit in tegenstelling tot wat de
onderzoekers van de Verenigde Staten beweerden er was alleen nog nooit onderzoek naar
4

verricht in die streken. • 5
In 1982 ontdekten Britse onderzoekers dat in alle monsters bepaalde componenten
voorkwamen. Dit waren echter geen mycotoxines maar stuifmeelkorrels. In 1985 schreven
Meselson en zijn medestanders een artikel waarin zij verklaarden dat: (honing)bij
uitwerpselen, net als 'gele regen', kleine, gele met stuifmeelkorrels gevulde vlekken
veroorzaken, die opdrogen tot een poeder. Veel bijensoorten doen hun ontlasting in zwermen
en van zulke hoogtes dat ze niet meer met het blote oog te zien zijn. Na maanden
veldonderzoek naar de 'ontlastingsvluchten' zowel in de Verenigde Staten als in ZuidoostAzie, gevolgd door intensief onderzoek van de monsters afkomstig van de oorlogsgebieden
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in Afghanistan kwamen ze tot de conclusie dat 'gele regen' niets meer was dan bijen
uitwerpselen. Er werd onder meer aangetoond dat de vlekken, dezelfde grootte hadden (2-6
mm in diameter), dezelfde kleur hadden (geel, geelbruin, roodbruin), bestonden uit hetzelfde
materiaal (stuifmeelkorrels waaruit het eiwit is verdwenen, dit eiwit wordt er door de bij
uitgehaald), ongeveer dezelfde concentratie aan korrels bevatten (1.000.000 per milligram),
hetzelfde stuifmeelkorreltypes bevatten. 4• 5
Misschien nog belangrijker is de verklaring van Saul Hormats, voormalig directeur van het
chemische wapens programma van het leger van de Verenigde Staten. Om de concentraties
gevonden in natuurlijke monsters te halen zou 3.000 ton licht, luchtig en pluizig materiaal,
dat ook nog eens toxines bevat, verspreid moeten worden over een doel ter grote van een
vierkant huizenblok, om de afschuwelijke gevolgen te veroorzaken die beschreven worden
in het rapport van het State Department. 4
Het bloed en urine onderzoek werd besproken in een analyse in het blad Chemical

and Engineering News, die een belangrijke prijs won voor wetenschappelijk berichtgeving,
het onderzoek zou zo laks en slordig zijn uitgevoerd dat de positieve resultaten in geen enkel
academisch laboratorium waren geaccepteerd. Het rapport voegde eraan toe dat mycotoxines
vaak voorkomen in graan en dat, zelfs als er mycotoxines in de monsters voorkwamen, deze
gemakkelijk afkomstig konden zijn van bijvoorbeeld besmet voedsel. 4 ' 5
Tenslotte waren daar nog de getuigenverklaringen van de slachtoffers, het merendeel
van deze verklaringen waren afkomstig van de H'Mong. Hun lijden leek echt maar hun
herinneringen aan de aanvallen waren inconsequent, de verklaringen over de kleur van 'gele
regen' en de manier waarop het werd verspreid wcken sterk van elkaar af, zelfs als het
dezelfde aanval betrof. De beschrijvingen van de symptomen varieerden ook sterk en telkens
werd slechts 25 % van de bewoners van een aangevallen dorp ziek. 4 ' 5
De H'Mong, die tijdens de Vietnam oorlog nauw samenwerkten met de CIA zijn nu
grotendeels behoeftige en ontheemde vluchtelingen als gevolg van hun mislukte poging om
het socialistische regime van Laos omver te werpen in de jaren 70. Toen de onderzoekers
van de Verenigde Staten hen benaderden konden de H'Mong logischer wijze hebben
aangenomen dat het hun immigratieaanvragen goed zou doen als ze 'gele regen' verhalen
leverden. Daaraan kan men de grove misachting van fundamentele regels voor
ondervragingen van de onderzoekers toevoegen. Ze maakten hun vermoedens van tevoren
kenbaar. In de vraagstelling werd vaak uitgegaan van chemische oorlogvoering, er werden
geen alternatieve verklaringen aangedragen of gevraagd en de verklaringen werden niet
geverifieerd. Ook werden de vluchtelingen van hetzelfde dorp niet willekeurig geselecteerd
zodat de verhalen bevestigd of ontkracht konden worden. Er werd ondervraagd met behulp
van tolken en er werd geen onderscheid gemaakt tussen echte ooggetuigen en mensen die de
verhalen via anderen hadden gehoord. Precieze data van aanvallen waren niet bekend omdat
H'Mong geen onderverdeling van de tijd in uren en dagen gebruiken maar in seizoenen en
was er geen aandacht voor culturele verschillen tussen ondervragers en ondervraagden. 4 ' 5
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Het overwicht aan argumenten die de beweringen van het State Deparment
weerleggen hebben vrijwel alle naties en onafhankelijke onderzoekers ervan overtuigt <lat de
'gele regen' geen toxine wapens is maar gewoon uitwerpselen van bijen. Tijdens een
interview in november 1986 verklaarde Meselson <lat hooggeplaatste bronnen in de regering
hem hadden verteld <lat in de voorgaande maand topambtenaren van de regering door hun
eigen geleerden waren gei"nformeerd <lat 'gele regen' niet bestond. 4
Het enige echte overblijfsel van 'gele regen' is de impact die het gehad heeft op de
gewaarwording van de wereld ten opzichte van chemische en biologische oorlogvoering. De
positie van de Verenigde Staten is misschien het gevolg van het falen van
inlichtingendiensten, intellectuele oneerlijkheid ofhet bewust verstrekken van foutieve
informatie. Ondanks het feit <lat het grondig in diskrediet is gebracht heeft het State
Deparment geen teken gegeven <lat het de 'gele regen' beschuldigingen wil terugnemen of
verzachten. Tevens weigeren ze om de vertrouwelijke informatie vrij te geven waarop ze
zich baseren en die volgens hen uit onomstotelijk bewijs bestaat. 4 Deze vastgelopen situatie
waar men zich nog steeds in bevind werpt een bedenkelijk licht op andere beschuldigingen
van de Verenigde Staten die betrekking hebben op het gebruik van chemische en biologische
wapens en toont duidelijk aan hoe moeilijk het is om een verdrag met betrekking tot
chemische en biologische wapens te handhaven.
In Deel 2 is een tabel weergegeven afkomstig uit: Gene Wars, Military control over

the new genetic technologies, geschreven door Charles Piller en Keith R. Yamamoto in 1988
,die een overzicht geeft van de beschuldigingen van gebruik van chemische en biologische
wapens in de periode 1969-1986. Van al deze beschuldigingen zijn er maar 4 door
onafhankelijke bronnen bevestigd en/of geverifieerd met behulp van onomstotelijk bewijs.
Alle andere meldingen zijn beschuldigingen die niet werden onderbouwd met onweerlegbaar
bewijs of verifieerbare onafhankelijk bronnen.

Conc/usies
Uit het bovenstaande blijkt dat een aanval met chemische wapens veel gemakkelijker
te bewijzen is dan een aanval met biologische wapens. Aangezien het onmogelijk is dat
chemische wapens van nature in een gebied voorkomen, dit in tegenstelling tot biologische
wapens en toxines die in de meeste gevallen wel ergens op de wereld voorkomen. Met de
hedendaagse transportmogelijkheden van mensen, dieren en goederen kunnen vrijwel alle
schadelijke organismen en toxines overal ter wereld opduiken. Chemische wapens
veroorzaken wonden, zoals extreem grote blaren en beschadigt longweefsel, die door
getrainde mensen makkelijk onderscheiden kunnen worden van wonden met een andere
oorzaak. De Iraniers hebben tijdens de Iran-Irak oorlog laten zien <lat gewonden uit het
oorlogsgebied getransporteerd kunnen worden voor onderzoek door onpartijdige artsen,
waardoor het voor de aanvallende partij moeilijk wordt om de aanval te ontkennen. 4
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Als er echter geen overtuigend bewijs is, zijn complexe analyses van milieumonsters
nodig en vaak is de herkomst van die monsters en de onderzoeksmethoden die men toepast
onderhevig aan kritiek. In afgelegen en primitieve regionen, zoals bijvoorbeeld sommige
streken in Afghanistan en Vietnam, zijn getuigen van een aanval met chemische wapens
vaak wel in staat om de (intemationale) pers in te lichten maar vaak slecht uitgerust, zowel
in politiek als in logistiek opzicht, om overtuigend bewijs te leveren. Daardoor heeft de
tegenpartij nog steeds de mogelijkheid om de aanval te ontkennen. 4
De toxines bezetten het tussengebied van chemische en biologische wapens aangezien het
chemische stoffen zijn die geproduceerd worden door organismen. Zoals duidelijk blijkt uit
het 'gele regen' incident komen toxines vaak in de vrije natuur voor. Het verzamelen van
bewijzen en het nemen van monsters in afgelegen gebieden waar dan ook nog eens een
oorlog woedt is bijzonder moeilijk. Om de monsters te analyseren zijn vaak dure apparaten
en expertise nodig die in veel land en niet of nauwelijks aanwezig zijn. Zelfs in de Verenigde
Staten hadden maar een paar onderzoekers de apparatuur tot hun beschikking die nodig was
om de monsters van 'gele regen' te analyseren. 4 Het bewijzen van gelijk of ongelijk, of met
andere woorden, wel of geen aanval met biologische oftoxine wapens, behoort zo nog
steeds tot een van de moeilijkste dingen die er bestaan, vooral als de politieke wil om de
waarheid boven tafel te krijgen er niet is.
Wat misschien nog wel angstaanjagender is, is het feit dat bijna alle grootmachten
zijn doorgegaan met het ontwikkelen en testen van chemische en biologische wapens.
Verspreidingspatronen van biologische wapens werden onderzocht met behulp van
'veldtesten' van 'onschadelijke' simulant organismen die onder andere werden verspreid in
de metro van New York en San Francisco, het vliegveld van Washington D.C. en de tolweg
van Pennsylvania. De testterreinen die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden gebruikt
4

14

zoals Dugway Proving Ground en streken in Canada en Australie bleven in gebruik. ' 5 •
Er vonden nog steeds proeven met dieren plaats, deze dieren bevonden zich onder
andere op schepen voor de kusten van Schotland en de Verenigde Staten, men koos voor
testen op zee vanwege de ervaringen op Gruinard Island. Medewerkers van Porton Down
gingen nog verder, er bestaan vermoedens dat in de jaren 50 en 60 experimenten met
vrijwilligers zijn gedaan, wellicht betrofhet testen met een vaccin. De experimenten vonden
onder uiterste geheimhouding plaats. In 1962 vond in Porton Down een incident plaats, een
wetenschapper die werkte aan een vaccin tegen de pest stierf zelf aan die ziekte.
Medewerkers van Porton Down werkten ook mee aan een serie experimenten waarbij 2
zeldzame virussen (waarvan er een waarschijnlijk een potentieel biologisch wapen was)
werden toegediend aan terminale kankerpatienten in het St. Thomes's Hospital in Londen
met als doel het vinden van een vaccin tegen deze virussen. De Britten waren niet de enige
die experimenten uitvoerden op dieren en mensen. De Amerikanen gebruikten in het begin
van de jaren 50 ook dieren die zich op schepen bevonden en later begon men met
experimenten op mensen, zowel militairen als burgers en in een periode van 20 jaar zouden
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ten minste 2200 personen erbij betrokken zijn. Vooral leden van de zevendedagadventisten,
een religieuze beweging die tegen conventionele oorlogvoering is maar zich destijds wel
beschikbaar stelde voor altematieve diensten zoals vrijwillige deelname aan biologische en
chemische wapen experimenten, om zo te bewijzen dat men zichzelf niet als principiele
dienstweigeraar beschouwde, werden vaak gebruikt. Ze vormden een constante bron van
menselijke proefdieren totdat operatie 'Whitecoat' in 1973 werd afgesloten. Het leger
verklaarde dat slechts enkele vrijwilligers nadelige effecten ondervonden van hun
'dienstplicht', deze verklaring wordt door onderzoekers sterk in twijfel getrokken. 4 ' 5 • 14
Samenwerkingsverbanden die ten tijde van de Tweede Wereldoorlog waren ontstaan
werden voortgezet, bijvoorbeeld tussen de Verenigde Staten, Groot-Brittannie, Canada en
Australie. Resultaten van het Japanse biologische wapenonderzoek werden uitgewisseld en
in het Caribische gebied werden gemeenschappelijke experimenten uitgevoerd. In de jaren
50 kwam het zelfs tot een taakverdeling: Groot-Brittannie richtte zich op defensief
onderzoek, de Verenigde Staten op wapenontwikkeling en in Canada en Australie vonden
veldtesten plaats. Een verontrustende rapport uit 1965 meldt dat in de periode van 1954 tot
1962 er 3.330 laboratoriumongelukken plaatvonden in Fort Detrick, daarbij raakten 410
mensen geYnfecteerd en daarvan stierven er verschillenden. Door de jaren heen werden maar
een paar van deze ongelukken publiekelijk bekend gemaakt. 4 ' 5' 14 Je vraagt je dan toch
automatisch afwat men dan wel niet allemaal verborgen heeft gehouden.
En wat zijn de gevaren van recombinant-DNA? De ontwikkeling van recombinantDNA-technieken heeft geleid tot een toegenomen militaire belangstelling voor biologische
wapens. Met deze technieken is het mogelijk erfelijk materiaal over te dragen van het ene
naar het andere organisme, ook als daar geen natuurlijke wegen voor bestaan. Genetische
veranderingen die in de natuur anders via evolutie tot stand komen, zouden nu misschien in
enkele jaren kunnen worden bewerkstelligd, ook kunnen zo veranderingen tot stand komen
die in de natuur niet mogelijk zijn. 5
Met de recombinant-DNA-technieken is het mogelijk een stuk DNA of een gen uit
een DNA-molecuul te knippen en in een ander DNA-molecuul te zetten. Hierdoor is het
mogelijk om stukken DNA van hogere organismen over te zetten in sneldelende organismen
zoals escherichia coli of gistcellen. Dit betekent dat DNA en eiwitten waarvoor het stuk
DNA codeert, van deze hogere organismen in grate hoeveelheden te produceren is en ze
warden daardoor aanzienlijk goedkoper, een voorbeeld hiervan is insuline. 5
Wanneer een stuk DNA wordt overgeplaatst wil dat nag niet zeggen dat het tot
expressie komt, de gastheer moet het stuk DNA kunnen herkennen en aflezen. Daamaast
moeten de meeste eiwitten na de synthese nog gemodificeerd ofveranderd worden. Deze
veranderingen zijn vaak essentieel voor de functie van de eiwitten, dit laatste gebeurt alleen
correct in hogere organismen en niet in bacteriele cellen. 5
De ontdekking van de recombinant-DNA-technieken maakt het mogelijk om viraal
DNA of RNA buiten de natuurlijke gastheer te vermenigvuldigen. Dit vergroot de
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mogelijkheden om DNA en RNA van virussen te onderzoeken aanzienlijk, iets wat met de
andere methoden te gevaarlijk was. Onderzoek aan zeer besmettelijke virussen kan nu veel
veiliger worden uitgevoerd en het onderzoek hoeft niet langer plaats te vinden in een BL4laboratorium (laboratoria met de zwaarste beveiliging). 5
Verder maakt 'genetic engineering' het mogelijk om specifieke veranderingen in het
DNA en RNA aan te brengen. Op deze manier kunnen eventueel genetisch gemaakte
enzymen en toxines worden ontworpen. Dit proces maakt het mogelijk om bepaalde
eigenschappen van eiwitten in een 'gewenste' richting te veranderen, bijvoorbeeld de
substraatspecifiteit te vergroten, de bescherming tegen protease. 5
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6. De toekomst
Introductie
Tijdens het schrijven van dit werkstuk heh ik veel geleerd over de menselijke natuur,
en het gezegde dat in oorlog en liefde alles is toegestaan komt aardig naar voren. De
gegevens en literatuur die ik tot mijn beschikking had bevat waarschijnlijk maar een beperkt
gedeelte van water allemaal is gebeurd en veel dingen zullen nooit bekend worden gemaakt.
In het nu volgende stuk geef ik mijn visie op de toekomst.

De toekomst?
Chemische en biologische wapens zullen altijd een verleidelijk middel blijven, ze
zijn goedkoop, kunnen onder de juiste omstandigheden bijzonder effectief zijn en mits men
een beetje oppast is het voor de tegenpartij erg moeilijk om te bewijzen dat ze gebruikt zijn.
Ze hebben echter ook een paar nadelen, de eigen troepen en bevolking kunnen het slachtoffer
worden, vooral bij biologische wapens is dit het geval om dat deze niet beheersbaar zijn en
tenzij men zichzelf door middel van vaccins kan inenten is het een bijzonder gevaarlijk
wapen.
De effectiviteit van chemisch en biologische wapens is afhankelijk van een groot
aantal factoren die men niet kan beheersen, zoals wind, temperatuur, zon en regen. Vaak zijn
ook de lange termijn effecten niet bekend, wat doet een schadelijk organisme of stof als het
in de vrije natuur komt? Men hoopt dat het op een gegeven moment uitsterft, zover verdund
dat het onschadelijk is of wegreageert. Maar biologische wapens, meestal levende
organismen, weten zich misschien in bepaalde gebieden te handhaven en die streken zijn dan
voorgoed verloren, een bekend voorbeeld is Gruinard Island. Hier zou bijvoorbeeld met
behulp van recombinant-DNA-technieken iets aan gedaan kunnen worden, er kan iets in zo'n
organisme ingeplant worden zodat het zich niet kan voortplanten en/ofna een bepaalde
periode sterft. Het verbouwen van genetisch gemanipuleerde groente is al helemaal
ingeburgerd en voor het produceren van medicijnen zijn ook al planten en dieren
omgebouwd, dus waarom zouden de mensen die zich met biologische wapens bezighouden
geen gebruik maken van deze mogelijkheden. Biologische wapens zijn goedkoper dan welk
antler wapen dan ook. Een groep van de Verenigde Naties kreeg in 1969 de informatie
toegespeeld dat voor een grootscheepse actie tegen de burgerbevolking per vierkante
kilometer voor $ 2000 aan conventionele wapens nodig was, $ 800 aan nucleaire wapens,
$600 aan zenuwgas en maar voor $1 aan biologische wapens. 14 Ze zijn dus alleen al
vanwege de lage kosten verleidelijk om te gebruiken, vooral voor regeringen en
groeperingen met beperkte financiele middelen.
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Wat zijn de schadelijke effecten van de modeme chemische wapens op de lange
termijn en wat is het cumulatieve effect? Veel van deze effecten zijn niet of maar
gedeeltelijk bekend, van bepaalde stoffen is het bekend dat ze 40 jaar na blootstelling nog
gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. De meeste mensen zullen dit een
onaanvaardbaar risico vinden maar er zijn er ook die er anders over denken. Het voordeel in
politiek, religieus of economisch opzicht weegt voor hen zwaarder dan de eventuele nadelen,
de meeste gewonden vallen in hun visie toch onder vijandelijke soldaten en is dus in
principe 'ver van hun bed'. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van chemische wapens
tijdens de Iran-Irak oorlog en de inzet van ontbladeringsmiddelen in Vietnam door de
Verenigde Staten.
Er zullen altijd mensen zijn die geen morele bezwaren hebben tegen het besmetten
van andere mensen. Een voorbeeld daarvan is Aum Shinrikyo, de Japanse sekte die op 20
maart 1995 in de metro van Tokyo het zenuwgas Sarin verspreide. Bij deze aanval met een
bekend chemisch wapen raakten 5.500 mensen gewond maar uiteindelijk stierven er slechts
12 mensen omdat onzuiverheden in de stof zaten. Deze sekte was ook al bezig met de
ontwikkeling van biologische wapens, met name het dodelijke ebola virus. In 1992 gingen
aanhangers van de sekte naar Zai're onder het voorwendsel om de slachtoffers van het ebola
virus te helpen en behandelen, maar het uiteindelijke doel was het verkrijgen van virus
monsters, het cultiveren van het ebola virus en het vervolgens gebruiken als biologische
wapen.
Dit is ook niet het enige incident, op 5 mei 1995 bestelde Larry Harris, medewerker
van een laboratorium in Ohio, een bacterie die de builenpest veroorzaakt bij en biomedisch
bedrij fin Maryland. Het bedrij f stuurde hem 3 monsterpotj es. N adat Harris al na 4 dagen
belde waar zijn bestelling bleef en zijn onwetendheid over de gebruikelijke procedures bij
dit soort zaken, vond men verdacht en daarom werd de federale politie gewaarschuwd. Deze
stelde vast dat Harris lid was van een 'white supremacist' organisatie en dat hij enkel een
mastercard nodig had om zijn bestelling te plaatsten. Hij bekende voor een federale
rechtbank dat hij schuldig was aan fraude met post, wat hij uiteindelijk met de bacterien zou
hebben gedaan is onduidelijk, zelf verklaarde hij dat hij onderzoek wou doen als
tegenhanger van Irakese met superbacterien besmette ratten. 14
Dit zijn acties van individuen ofbetrekkelijk kleine groeperingen. Wat misschien nog
wel angstaanjagender is, is dat ondanks het feit dat steeds meer landen de international
verdragen tegen chemische en biologische wapens onderteken, er ook steeds meer landen
zijn die ervan verdacht worden deze wapens te bezitten of die de kennis hebben om ze te
produceren. In 1994 werden 25 landen ervan verdacht chemische wapens tot hun
beschikking te hebben en in 1995 werden 17 landen genoemd die mogelijke biologische
wapens tot hun beschikking hadden waaronder Iran, Irak, Libie, Syrie en Noord-Vietnam. Al
deze landen hebben de biologische wapens conventie ondertekend en alleen Syrie had het
destijds nog niet geratificeerd. Een rapport van het Pentagon uit 1995 verklaarde dat de
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politieke en economische instabiliteit in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Zuidwest Azie
waarschijnlijk voor meerdere landen aanleidingen zouden zijn om chemische en biologische
wapens te gaan ontwikkelen. 14 Dit alles toont onder meer aan waartoe fanatisme kan leiden,
ofhet nu een religieuze of politieke grondslag heeft maakt dan weinig uit.
Helaas bestaan chemische en biologische wapens nu eenmaal en dat kan niet worden
teruggedraaid. Het verleden geeft ons niet veel hoop voor de toekomst, eerder het
tegenovergestelde. Mensen, organisaties en regeringen hebben laten zien dat de ontwikkeling
en de productie van deze wapens doorgaat en het gebruik ervan nog steeds doorgaat. Ik
verwacht niet dat een regering makkelijk tot het gebruik van deze wapens zal overgaan als
het daardoor waardevolle relaties met andere landen kwijtraakt, als men deze relaties niet
heeft dan wordt de drempel om deze wapens in te zetten al een stuk lager, daardoor zal een
arm, geYsoleerd land eerder overgaan tot het gebruik van deze wapens. Een religieuze groep
of een sekte heeft in de meeste gevallen nog minder te verliezen en vaak komt het erop neer
hoe fanatieker de groepering hoe extremer de acties. Ik hen bang dater altijd mensen zullen
zijn die er niet voor terugdeinzen om deze wapens te gebruiken met alle gevolgen van dien.
Helaas kan tegen een individu of een kleine groepering weinig worden gedaan voordat het te
laat is. Ik hoop dat in de toekomst er eerst eens goed wordt nagedacht voordat men overgaat
tot oorlog in het algemeen en chemische en biologische wapens in het bijzonder, misschien
dat het dan in de toekomst mogelijk is om deze wapens echt uit te barmen.
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Deel 2
1. Overzicht intemationale verdragen 5' 10, 12 , 14
1868:

Declaratie van St. Petersburg betreffende het niet gebruiken van giftige projectielen in
de oorlog.

1874:

Conferentie van Brussel met betrekking tot het oorlogsrecht.

1899:

Haagse conferentie voor de inkrimping en humanisering van de oorlogen op het land.
(Deze verbiedt het gebruik van projectielen voor de verspreiding van chemische
wapens).

1907:

De ondertekening van het Haagse oorlogsverdrag. Artikel 23 verbiedt het gebruik van
vergif of giftige wapens.

1918:

Oproep van het intemationale Rode Kruis tegen het gebruik van chemische
strij dmiddelen.

1919:

Ondertekening van de verdragen van Versailles.

1925:

Ondertekening van het protocol van Geneve betreffende chemische en biologische
wapens. Dit verdrag verbied het gebruik van chemische en bacteriologische wapens
maar niet de productie, het bezit en het testen. Een aantal landen ondertekende echter
onder voorbehoud dat als het werd aangevallen met chemische/biologische wapens
het met dezelfde (chemische/biologische) wapens terug mocht slaan, het no first use
pnnc1pe.

±1930:

1931-1932:

Nederland maakt bekend dat het nooit biologische wapens zal gebruiken, oak niet als
vergeldingsmiddel. Als Nederland echter zou warden aangevallen met chemische
wapens dan zou het oak met deze wapens terugslaan.
Aanvullende onderhandelingen werden gevoerd tijdens de Ontwapening
Conferentie in Geneve. Hierbij werd verklaard dat chemische en
bacteriologische wapens absoluut verboden zouden moeten warden omdat ze
voor de burgerbevolking zeer bedreigend zijn.
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Multi-laterale onderhandelingen 1968-1992

1968:

Het begin van de onderhandelingen in het kader van de Ontwapenings conferentie in
Geneve van de Verenigde Naties om te komen tot een algeheel verbod op de
ontwikkeling, productie, bezit en gebruik van chemische wapens. Problemen
concentreerden zich rond de verificatie. Pas in 1987 werd een doorbraak bereikt toen
de Sovjet-Unie voor het eerst instemde met stringente verificatie.

1969:

Bekendmaking van een verslag van de secretaris-generaal van de VN over de werking
van chemische en biologische wapens.

1972:

Biologische Wapens Conventie met een verbod op de ontwikkeling, productie en
opslag van biologische en toxine wapens. 5

1972:

Voorstel voor een ontwerp van een conventie ter wille van een verbod op chemische
en biologische wapens door de socialistische staten op de Ontwapeningsconferentie in
Geneve.

1974:

Verdragsontwerp van Japan ter wille van een verbod op chemische wapens op de
Ontwapeningsconferentie in Geneve.

1975:

De Verenigde Staten ratificeert het protocol van Geneve met 50 jaar vertraging.

1975:

Scheiding tussen biologische en chemische wapens doordat in 1975 de Biologische
Wapens Conventie inzake het verbod van de ontwikkeling, de productie en de aanleg
van voorraden van bacteriologische (biologische) en toxine wapens in werking treedt.

1976:

Conventie-ontwerp van Groot-Brittannie voor een Chemische Wapens Verdrag.

1976-1980: Russisch-Amerikaanse onderhandelingen over het verbod op chemische wapens.
1984:

Voorstel van de Warschau Pact-staten over de schepping van een chemische wapenvrije zone in Europa.

1985:

Gezamenlijke Russisch-Amerikaanse verklaring ter afsluiting van het topoverleg in
Geneve die de belofte bevat de inspanningen voor het bereiken van een werkzame en
controleerbare intemationale conventie ten aanzien van een verbod op de chemische
wapens te bespoedigen.
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1986:

Voorstel van de USSR tot een volledige afschaffing van kemwapens en chemische
wapens voor het einde van deze eeuw.

1990:

De Sovjet-Unie en de VS sluiten een bilateraal tussenakkoord betreffende chemische
wapens, met afspraken over een onmiddellijke productiestop, over de terugtrekking
van voorraden opgeslagen buiten hun grenzen en de vemietiging van de bulk van hun
voorraden binnen 10 j aar.

1992:

3 september de multi-laterale onderhandelingen voor een Chemische Wapens Verdrag
worden met succes afgesloten.

1993:

13/15 januari wordt in Parijs het Chemische Wapens Verdrag ondertekend. 11

1995-1996:

De Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) wordt in Den
Haag gevestigd. Deze organisatie moet de naleving van het verdrag controleren.

29 april 1997: In werking treden van het Chemische W apens Verdrag na ratificatie door het
65e land.
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2. Woorden en begrippenlijst5
Aerosol
Een suspensie van kleine vochtige deeltjes in een gas. De deeltjes hebben een diameter van
minder dan 10 micron. Aerosolen zijn belangrijke manieren om biologische agentia en
toxines te verspreiden.

Biologische agentia
Levende organismen, inclusief virussen en geYnfecteerd materiaal hiervan afkomstig, welke
tot doel hebben ziekte of dood te veroorzaken bij mens, dier en plant. Waarbij ze voor hun
effect afhankelijk zijn van het vermogen zich te vermenigvuldigen in de aangevallen
persoon, dier en plant.

Chemische wapens
Stoffen die tot doel hebben ziekte, ongemak of dood te veroorzaken bij mensen, dieren en
planten. Deze stoffen worden meestal synthetisch gemaakt en bevatten giftige anorganische
bestanddelen zoals bijvoorbeeld chloor en fosfor.

DNA
DeoxyribonucleYne zuur

LD 50-waarde
De hoeveelheid of dosis van een stof, waarbij 50 % van de getroffenen overlijdt.

LC 50-waarde
De concentratie van een stof waarbij 50 % van de getroffenen overlijdt.

RNA
RibonucleYne zuur

Toxines/bio-chemische stoffen
Deze stoffen worden gebruikt om ziekte of dood te veroorzaken bij mensen, dieren of
planten. Toxines zijn giftige stoffen die gewoonlijk worden geproduceerd door levende
orgamsmen.
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3. Soorten biologische wapens 5' 13
Virussen
Virussen zijn verwekkers van besmettelijke ziekten bij mensen, dieren en planten. Virussen
zijn nog kleiner dan bacterien en niet zichtbaar met een gewone microscoop. De echte
virussen bestaan alleen maar uit eiwitmoleculen, die door kemzuren zijn verbonden. Ze
hebben ademhaling nog stofwisseling.
Sommige virussen kunnen alleen mensen ziek maken, bijvoorbeeld:
0
Gele koorts-virus, indien geen behandeling plaatsvindt, is Gele koorts in ongeveer 30%
van de gevallen dodelijk voor de mens. De ziekte kan worden overgebracht door bepaalde
soorten muskieten; de ziekte kan ook via een aerosol worden verspreid.
0
Denguekoorts-virus, verschillende typen en in ongeveer 5% dodelijk voor de mens en is
ook besmettelijk voor apen. Deze ziekte wordt overgedragen door muskieten, maar kan
ook als een aerosol worden verspreid.
Andere zijn zowel voor mens als <lier gevaarlijk, bijvoorbeeld:
0
Venezuela equipe encefalitis virus, dit virus veroorzaakt hersenontsteking bij mensen en
paarden en is slechts bij een klein percentage slachtoffers dodelijk. Het is dus ontwikkeld
tot wapen met de bedoeling de bevolking tijdelijk uit te schakelen. De ziekte wordt door
muskieten overgedragen, maar kan ook als een aerosol worden verspreid.
Weer andere veroorzaken ziekte bij het vee waardoor men gedwongen wordt om de veestapel
te vemietigen, bijvoorbeeld:
0
Mond- en Klauwzeer-virus, dit virus veroorzaakt mond- en klauwzeer, een zeer
besmettelijke veeziekte die niet als biologisch wapen is ontwikkeld maar een land dat
economisch afhankelijk is van de zuivel productie zwaar zou treffen.
0
Afrikaanse varkenspest-virus, een zeer besmettelijke varkensziekte, die ook nu nog
regelmatig voorkomt. Volgens geruchten zou het virus ooit als wapen zijn gebruikt bij
sabotageacties.

Bacterien
Bacterien zijn de kleinste levende wezens, vaak slechts 0,001 mm lang. Ze vermenigvuldigen
zich door deling in tweeen, waarbij soms lange ketens ontstaan. Zij komen overal voor, in de
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lucht, de aarde en het water. Vele vertonen een levendige beweging door trilharen. Zij voeden
zich meestal met organische stoffen en leven in rottende bestanddelen of als parasieten in
levende stof. Onder de laatste zijn de verwekkers van besmettelijke ziekten.
0

Bacillus anthracis, deze veroorzaakt de zeer besmettelijke ziekte miltvuur. De veeziekte
kan worden overgedragen aan de mens via dierlijke producten als huiden en vlees. De
bacterie vormt sporen die zeer lang (45 jaar) in de omgeving kunnen overleven. De

0

bacterie kan via een aerosol worden verspreid. Er zijn drie vormen van miltvuur, ten eerste
de huidvorm, dodelijk in 20% van de gevallen. Ten tweede de darmvorm en ten derde de
longvorm, beide zijn in 60-100% van de gevallen dodelijk als men ze niet behandelt.
Pasteurella pestis, deze veroorzaakt de pest ook wel de zwarte dood genoemd. De pest is
vooral een knaagdierziekte, maar kan ook via vliegen worden overgedragen en kan ook als
aerosol worden verspreid. Deze ziekte komt in twee vormen voor builenpest (dodelijk 2075%) en longpest (dodelijk bijna 100%). De bacterie blijft vele jaren virulent en is zeer
besmettelijk.

Rickettsia
Rickettsia zijn bacterien die slechts in levend weefsel voorkomen, zoals:
°

Coxiella burneti, veroorzaker van Q-koorts, dit organisme leeft parasitair in veel dieren,
waaronder vee en insecten maar kan ook via een aerosol worden verspreid. Mensen
kunnen besmet raken door inademing van besmette druppeltjes of stof, maar ook door
consumptie van besmette melk en melkproducten.

Schimmels
Schimmels zijn in beginsel draadvormige planten, die geen bladgroen bevatten maar een
zwamvlok en zwamdraden en zich voortplanten door sporen.
Schimmels worden gebruikt om de oogst te laten mislukken
0
Puccinia gramisis, deze schimmel veroorzaakt zwarte stengelroest bij graan waardoor de
graanoogst wordt vernietigd en kan via een aerosol worden verspreid.
0
Pyriccularia oryzea, deze schimmel veroorzaakt 'pest' bij rijst, en is zo besmettelijk dat
meer dan 90% van de oogst verloren kan gaan. De sporen van deze schimmel kunnen via
een aerosol worden verspreid en door de wind over grote afstanden worden uitgedragen.
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4. Soorten chemisehe wapens l, 3, s, 10
Irritantia
Irriterende en hinderende stoffen: door sensorische prikk:eling van de huid en slijmvliezen
(niet van het centrale zenuwstelsel) veroorzaken deze stoffen snelle, niet dodelijke
lichamelijke effecten waardoor iemand gedurende korte tijd niet in staat is bepaalde taken uit
te voeren. Ze veroorzaken meestal prikk:elingen van de ogen en de slijmvliezen van de neus,
keel en longen. Ze veroorzaken onder meer tranenvloed, niezen, hoesten en soms
misselijkheid.
Het effect duurt meestal niet langer dan de tijd dat men eraan blootgesteld is. Ze worden oak
wel gebruikt om mensen te dwingen zich naar andere plaatsen te begeven, bijvoorbeeld bij
rellen en verjaging uit beschutting. Bij irritantia moet men denken aan stoffen zoals traangas
(chlooracetofenon: LC 50 inhaleren 8.500 mg per min. per m 3 , broombenzylcyanide: LC 50
inhaleren 3.500 mg per min. per m 3) en niesgassen (adamsiet: LC 50 inhaleren 30.000 mg per
min. per m 3 , Clark 1 en Clark 2).

Incapacitantia
Incapacitantia zijn stoffen die eveneens een tijdelijk, niet dodelijk effect hebben. Naast de
groep van giftige stoffen gevom1d in het darmkanaal (bacteriele enterotoxines) is er de
hoofdgroep van psychotrope stoffen, deze stoffen werken via het centrale zenuwstelsel. Ze
beYnvloeden het normale gedrag en beoordelingsvermogen en kunnen tijdelijke buitengevechtstelling van een tegenstander veroorzaken door het teweegbrengen van bijvoorbeeld
psychedelische effecten, hoofdpijn, duizeligheid, braakneigingen of heftig niezen.
Verschillen met irritantia zijn dat bij incapacitantia het effect meestal langer duurt, uren tot
dagen. De irritantia hebben altijd een direct effect, binnen enkele seconden, terwijl er bij de
incapacitantia uren kunnen verstrijken voordat de effecten merkbaar worden. Onder de
incapacitantia vallen dus stoffen zoals lyserginezuur beter bekend als LSD en BZ (ontwikk:eld
door de VS in de jaren vijftig, de chemische samenstelling en LC 50 waarde zijn nooit bekend
gemaakt).

V erstikkende gassen
Verstikkende gassen of long-irritantia zijn chemische strijdgassen die, als ze ingeademd
worden, irritatie en ontsteking van het ademhalingsapparaat veroorzaken. De longen zijn
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opgebouwd uit longblaasjes die tezamen een enorm oppervlak hebben. Als de long-irritantia
worden ingeademd worden de longblaasjes aangetast en gaan deze vloeistof afscheidden, de
vochtophoping die door het afscheiden van deze vloeistof ontstaat wordt een oedeem
genoemd. De vloeistof is afkomstig van het bloed en verzameld zich in de longen en stoort de
normale werking van de longblaasjes, het transporteren van zuurstofuit de ingeademde lucht
naar het bloed. De hoeveelheid zuurstof die beschikbaar is voor het lichaam wordt steeds
minder. Door dit all es gaat het hart sneller kloppen om toch nog genoeg zuurstof in het
lichaam verspreidt te krijgen. Uiteindelijk, als de hoeveelheid vloeistof in de longen blijft
toenemen, wordt de zuurstof toevoer zover teruggedrongen dat het slachtoffer stikt. Je kunt
eigenlijk zeggen dat slachtoffer in zijn eigen lichaamsvocht wordt verdronken. Dit proces kost
tijd maar in de meeste gevallen wordt het kritieke punt binnen 24 uur bereikt. Voorbeelden
van verstikkende gassen zijn chloor, fosgeen: LC 50 inhaleren 3.200 mg per min. per m 3 en
difosgeen.

Bloedvergiftigende gassen
Bij bloedvergiftigende middelen moet men denken aan stoffen zoals cyaanchloride,
blauwzuur: LD 50 injectie in aderen 1,1 mg per kg en LC 50 inhaleren 5.000 mg per min. per
m 3 , koolstofmonoxide en fosgeen: LC 50 inhaleren 3 .200 mg per min. per m 3 . Van deze
middelen is vooral fosgeen tijdens de Eerste Wereldoorlog gebruikt en was het voorradig
tijdens de Tweede Wereldoorlog om eventueel gebruikt te worden. Blauwzuur is tijdens de
Tweede Wereldoorlog gebruikt in de gaskamers onder de naam zyklon-B en in sommige
kampen werd ook koolstofmonoxide toegepast.
Deze stoffen zijn moeilijk via gasmaskers te filteren want de filters raken op een gegeven
moment verzadigd, ze komen het lichaam binnen via het ademhalingsysteem. Ze remmen een
enzym, cytochroomoxidase, dat onmisbaar is voor de opname van zuurstof in het lichaam. De
eerste gevolgen hiervan zijn binnen enkele seconden merkbaar, het begint met duizeligheid,
een vieze smaak in de mond, druk op de keel en de borst, kortademigheid, braken, algemene
zwakte. Bij een hogere dosis worden deze symptomen gevolgd door een zwakke, snelle pols,
een snelle en oppervlakkige ademhaling, blauwe lippen en huid, een klamme huid en
verlammingsverschijnselen want zenuwweefsel is zeer gevoelig voor zuurstof tekort.
Tenslotte krijgt men te maken met bewusteloosheid, stuiptrekkingen, ademstilstand en dood,
bij een hoge dosis speelt dit alles zich binnen enkele minuten af.

Blaartrekkende strijdmiddelen
Deze middelen omvatten onder andere mosterdgas: LD 50 opname door huid 32 mg per man,
LC 50 inhaleren 1.000 mg per min. per m 3 en lewisiet, het zijn olieachtige substanties die niet
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snel verdampen. Vanuit een militair oogpunt zijn ze het meest geschikt om gebieden voor
langere tijd mee te besmetten. Mosterdgas zorgde voor het merendeel van de slachtoffers
tijdens de Eerste Wereldoorlog en het is al gevaarlijk in concentraties die zo laag zijn dat de
geur nauwelijks waameembaar is, binnen enkele minuten wordt het reukvermogen aangetast
en kan men dus zonder het te weten lange tijd in een met mosterdgas besmet gebied
verblijven. Het effect van mosterdgas op het lichaam is langzaam omdat het eerst door de huid
moet worden opgenomen en langzaam verder in het lichaam oplost terwijl het de cellen
waarmee het in contact komt vemietigt. Dit alles kost tijd, de brandblaren kunnen soms na een
uur soms pas na een dag worden waargenomen. Het is afhankelijk van de concentratie
waaraan men is blootgesteld. Bij een hoge concentratie merkt men de effecten sneller en zijn
de brandwonden emstiger. Het begint met eerstegraads verbrandingsverschijnselen, jeuk, pijn
en roodheid, die later overgaan in tweedegraads brandwonden met weefselsterfte. De blaren
zijn bedekt met een zeer dunne laag huid en kunnen groot worden en enkele weken blijven
bestaan. Ze kunnen ook openbarsten maar dit dient men zo veel mogelijk te vermijden daar de
kans op infectie bij brandwonden erg groot is.
Sommige symptomen kan men pas verscheidene uren na blootstelling aan het gas waamemen
(tenzij men in direct contact met de vloeistof is geweest). Het effect op de ogen bij contact
met de damp- of aerosolvorm kan zijn tranenvloed, lichtschuwheid en een branderig gevoel,
bij hoge concentraties treed ook etsing van het hoomvlies. Na enige uren een verminderd
gezichtsvermogen en eventueel tijdelijke blindheid. Het gezichtsvermogen kan herstelen maar
in sommige gevallen is de schade onomkeerbaar. Lichtschuwheid, tranenvloed en een gevoel
alsof er iets in het oog zit kunnen als restverschijnselen blijven bestaan. Met een vertraging tot
40 jaar na blootstelling kan ontsteking van het hoomvlies optreden.
Bij emstige gevallen treden er ontstekingsverschijnselen van de ademhalingswegen op,
hoesten, heesheid, verhoogde vochtafscheiding van de slijmvliezen van de neus en lagere
luchtwegen, necrose en secundaire infectie. Op de lange termijn kunnen chronische bronchitis
en longemfyseem ontstaan en verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat de kans op
longkanker duidelijk toeneemt na blootstelling, zelfs aan lage concentraties mosterdgas.
Lewisiet werkt vlugger dan mosterdgas en de effecten zijn sneller merkbaar. Als het gas is
ingeademd doet braken zich in veel gevallen voor. De brandwonden beginnen als grijze
huidverkleuringen ongeveer een half uur na blootstelling aan de vloeistof en omdat het arseen
bevat dient men daar bij behandeling ook nog rekening mee te houden. Voor de rest zijn
symptomen en behandeling ongeveer gelijk.

Zenuwgassen
Zoals de naam al aangeeft werken deze middelen op het zenuwstelsel, zowel op het centrale
als het perifere (opvangen en doorgeven van de prikkels van buitenwereld naar het centrale
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zenuwstelsel). Net als insecticiden zijn het organoforsfor-verbindingen en theoretisch gaat het
dus om honderden zo niet duizenden verschillende chemische verbinding. Zenuwgassen
kunnen onderverdeeld worden in 2 groepen, de G- en de V-stoffen. Deze stoffen komen qua
chemische samenstelling met elkaar overeen, alleen zijn de restgroepen bij de V-stoffen langer
waardoor ze minder snel verdampen en een grotere persistentie hebben in vergelijking met de
G-stoffen. Een paar voorbeelden van V-stoffen zijn VE en VX (geen andere namen bekend):
LD 50 opname door huid "gering", VE: LD 50 injectie in aderen 0,03-0, 15 mg per kg (katten)
en VX: LD 50 injectie in aderen 0,2 mg per kg (katten), bij G-stoffen moet men denken aan
stoffen zoals tabun (GA), sarin (GB), soman (GD). Het is niet duidelijk of er ooit GC heeft
bestaan en zo ja, wat het was. Tabun: LD 50 injectie in aderen 0,014 mg per kg, LD 50
opname door huid 1.500 mg (30 'druppels') en LC 50 inhaleren 150 mg per min. per m 3 .
Sarin: LD 50 opname door huid 2.000 mg (40 'druppels') en LC 50 inhaleren 70 mg per min.
per m 3 . Soman: LD 50 opname door huid 1.250 mg (30 'druppels') en LC 50 inhaleren 70 mg
per min. per m 3 . In het onderstaande stuk zullen eerst de werking van zenuwgassen besproken
worden, vervolgens de korte-termijn effecten en daama worden de lange-termijn effecten
behandeld.
Een spiersamentrekking vindt plaats na het vrijkomen van de stof acetylcholine aan
zenuwuiteinden. Acetylcholine is noodzakelijk voor de prikkeloverdracht in een zenuw en van
zenuwweefsel naar spierweefsel, het is een synaptische prikkeloverdrager ook wel transmitter
genoemd. Dit acetylcholine reageert met receptormoleculen aan het spierweefselmembraan,
waardoor dit membraan een verhoogde doorlaatbaarheid krijgt voor natrium-, calcium- en
kaliumionen. De clcktrische lading van het spierweefsel verandert, dit noemt men ook wel
depolarisatie, en dit zorgt ervoor dat de spier samentrekt. Essentieel voor het goed
functioneren van een spier is het enzym dat dit acetylcholine zeer snel afbreekt (in
milliseconden tijd). Dit is het acetylcholinesterase, ook wel cholinesterase genoemd.
Zoals reeds gezegd zijn zenuwgassen organofosfor-verbindingen en deze hebben de
eigenschap dat ze het enzym cholinesterase remmen. Dit gebeurt door middel van
fosforylering van het enzym. Zo ontstaat een stabiel enzym-remmer complex en kan
acetylcholine in de synaps niet worden afgebroken. Het gevolg is dat er eerst een fase van
overprikkeling optreedt, later gevolgd door een depolarisatieblok, de prikkels kunnen niet
worden doorgegeven. Een belangrijk therapeutisch probleem is dat de remming van
cholinesterase snel onomkeerbaar wordt aangezien het enzym-remmer complex een stabiele
verbinding is.
De remming van cholinesterase kan zich in principe zowel in het centrale zenuwstelsel
(hersenen en ruggenmerg) als in het perifere zenuwstelsel afspelen (zowel het autonome als
het willekeurige deel van het zenuwstelsel kunnen worden aangetast). Acetylcholine komt
namelijk in al deze anatomisch en functioneel onderscheidbare delen van het zenuwstelsel
voor als de stof die de prikkeloverdracht verzorgt. De plaats waar de remming zich voordoet
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hangt af van hoe ver het zenuwgas doordringt. Om in het centrale zenuwstelsel terecht te
komen moet de stof eerst de bloed-hersen barriere passeren.
De symptomen die bij een acute vergiftiging met zenuwgassen kunnen optreden zijn voor de
verschillende stoffen vrijwel hetzelfde. Het tijdsverloop van de symptomen hangt af van de
mate van absorptie. De toedieningsweg is ook van belang, dit kan plaatsvinden via de longen
door inademing, via de mond waar het vervolgens door de maag en darmen wordt opgenomen
en absorptie van druppeltjes via de huid kan zich voordoen. De toedieningswegen verschillen
wel per soort zenuwgas, V-stoffen wordt vooral via de huid opgenomen. De G-stoffen zijn
vluchtiger en kunnen dus als damp of als aerosol beter via de longen worden opgenomen, deze
stoffen zijn toegediend via de huid minder effectief. Dit heeft ook tot gevolg dat bij de Gstoffen de longsymptomen eerder optreden en bij de V-stoffen gaat pijn in maag en darmen
vooraf aan het nauwer worden van de luchtwegen. De snelheid waarmee de remmer het
enzym aangrijpt is ook van belang en waarschijnlijk belangrijker dan de uiteindelijke graad
van remming. Bij herhaalde of langdurige blootstelling aan een lage concentratie zenuwgas en
dus een langzame ophoping van acetylcholine in de synapsen treedt er aanpassing en
tolerantie op.
De eerste symptomen zullen een gevolg zijn van een opeenstapeling van acetylcholine in het
perifere zenuwstelsel. De samentrekking van de gladde spierweefsels en de uitscheiding van
klieren in het maag-darm kanaal en in de luchtwegen nemen toe. Dit uit zich in het ontstaan
van een pupilvernauwing en dus een verminderd gezichtsvermogen, neus- en speekselvloed,
transpireren, diaree, braken en er zal een vernauwing van de luchtwegen optreden, samen met
de toegenomen slijmvorming in de luchtwegen zal dit ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken
en cyanose. Ook de skeletspieren vertonen een verhoogde prikkelbaarheid, samentrekkingen
van een deel van een spier zonder dat dit leidt tot een beweging (fasciculaties), krampen in
arm-, been- en rompspieren later gevolgd door spierzwakte en verlamming kunnen zich
voordoen. Aanvankelijk zal een versnelde hartslag met een verhoogde bloeddruk optreden,
later een langzame hartslag en een verlaagde bloeddruk.
Symptomen die ontstaan als gevolg van een vergiftiging van het centrale zenuwstelsel zijn:
duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn, angst/agitatie, stuipen, heftige krampen (convulsies)
ten gevolgen van prikkeling van een bepaald deel van de hersenen of onderdrukking van een
ander deel. Coordinatiestoornissen bij het lopen, respectievelijk spreken (ataxie en dysarthrie ),
algehele onderdrukking van de hersenfuncties, inclusief ademdepressie en bewustzijnsverlies,
gedrags-, geheugen- en concentratiestoornissen en tenslotte hypothermie ofwel onderkoeling.
Deze symptomen ontstaan in deze volgorde bij toenemende concentratie van het zenuwgas in
de hersenen. De dood treedt bij ernstige vergiftiging meestal snel in en is altijd het gevolg van
verstikking. Deze ontstaat veelal door de combinatie van slijmafscheiding in de luchtwegen,
vernauwing van de ademhalingswegen, verlamming van de ademhalingsspieren (middenrif en
tussenribspieren) en centrale ademdepressie. Individueel kan het belang van deze factoren
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verschillen. Al deze symptomen vallen onder de korte-termijn effecten in het nu volgende stuk
worden de lange-termijn effecten behandeld.
Lange-termijn effecten zijn effecten die na verloop van tijd optreden bij mensen die een acute
vergiftiging overleefd hebben of die kortdurend een sub-acute vergiftiging hebben ondergaan.
Het gaat dus om de rest van een letsel of om na maanden of jaren optredende symptomen. Dit
in tegenstelling tot een chronische vergiftiging waarbij iemand langdurig, continu of met
tussenpozen, is blootgesteld aan een lage dosis. Volgens sommigen zijn neveneffecten en de
vertraagd optredende effecten van de organofosfor-verbindingen een gevolg van de
alkylerende werking van deze stoffen ten opzichte van verschillende biologische structuren
zoals het DNA, enzymen en (neuro)amines in het centrale zenuwstelsel. Er is relatiefweinig
bekend over de alkylerende eigenschappen van organofosfor-verbindingen. Beginjaren 60
concludeert Spiegelberg in een onderzoek dat er wel degelijk sprake is van een psychiatrisch
syndroom, optredend op lange termijn. Een grote meerderheid van de onderzochte personen
(ex-Wehrmacht-werknemers betrokken bij de productie en het testen van chemische wapens)
vertoonde de volgende symptomen; afgenomen vitaliteit, een verminderde autonome
regulatie, dit is het deel van het zenuwstelsel dat buiten onze directe wil om de functie van
enkele organen regelt, er ontstaan klachten aan maag, darrnen, hart, hoofdpijn en een
vervroegd afnemende geslachtsdrift en potentie. Verschijnselen van het niet kunnen verdragen
van nicotine, alcohol en medicijnen en tenslotte een indruk van vervroegde veroudering.
Behalve het zenuwstelsel worden ook andere organen en orgaansystemen aangetast op de
lange termijn. Zoals het hypatoxische effect, dit leverbeschadigende effect wordt geweten aan
een algeheel zuurstoftekort dat optreedt bij een organofosfor vergiftiging. Het haematotoxische effect, dit is het optreden van een myeloproliferatief syndroom in het beenmerg, de
lever en de milt. Dit wil zeggen dat het gehele bloedvormende systeem een verhoogde
activiteit vertoont, er ontstaat een teveel aan rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes. Bij
een onderzoek van 1995 landbouwarbeiders die met organofosfor-verbindingen (insecticiden)
gewerkt hadden werd oogletsel geconstateerd. De voomaamste klachten waren verminderd
gezichtsverrnogen, perifere gezichtsvelduitval en brekingsafwijkingen in het oog.
Uit ander onderzoek (voomamelijk uitgevoerd met dieren en micro-organismen) rijst het
vermoeden dat de organofosfor-verbindingen carcinogene (kankerverwekkende), mutagene
(veranderingen in het erferlijk materiaal veroorzakend) en teratogene (vruchtbeschadigende)
effecten hebben op de lange termijn.
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5. Soorten toxines/bio-chemische wapens 5
Mycotoxines
Mycotoxines zijn laag-moleculaire niet-eiwitachtige stoffen die worden geproduceerd door
schimmels en ze kunnen ziekte en dood veroorzaken. Mycotoxines zijn geschikt als toxine
wapens omdat ze zeer moeilijk aan te tonen zijn of een natuurlijke oorsprong hebben. Er zijn
2 soorten mycotoxines:
0
Trichothecenes, deze worden door verschillende soorten Fusarium geproduceerd, er zijn
meer dan 50 verschillende trichothecenes. Het effect van deze toxines is een blokkering
van de eiwitsynthese, daarnaast wordt ook de DNA- en RNA-synthese geblokkeerd. Het
veroorzaakt mycotoxicose, de symptomen hiervan zijn braken, diarree en hematologische
veranderingen als leukopenie. Trichothecenes zijn in vergelijking met andere toxines niet
zo giftig, LD 50-waarde 4-25 mg per kg lichaamsgewicht. Daarom zijn mycotoxines meer
0

geschikt als sabotage-wapen dan als bio-chemisch wapen.
Aflatoxines zijn mycotoxines die worden geproduceerd door Aspergillus flavius en
Aspergillus parasiticus, er zijn 4 soorten aflatoxins waarvan het type dat bekend staat als
B 1 het meest toxisch is en bovendien een van de meest krachtige mutagenen. De werking
van dit toxine berust op een blokkade van de DNA- en RNA-synthese.

Botuline-toxine
Botuline-toxines worden gemaakt door Clostridium botulinum en zijn de meest giftige die in
de natuur voorkomen. Ze veroorzaken een ziekte die botulisme wordt genoemd. Het botulinetoxine grijpt in op de spier-zenuw verbinding; het blokkeert de afgifte van acetylcholine, de
stof die fungeert als doorgever van de zenuwprikkel naar de spier. Het gevolg is dat de spier
niet meer kan samentrekken wat spierverlamming tot gevolg heeft, hetgeen dodelijk is als dit
de ademhalingsspieren betreft. Butoline-toxine wordt gezien als een mogelijk bio-chemisch
wapen omdat het zeer giftig is, LD 50-waarde is geschat op 10* 10-9 gr/kg lichaamsgewicht.
Of ze zijn ontwikkeld als bio-chemisch wapen is niet zeker want butoline-toxines zijn zeer
instabiel. In de toekomst kan dit eventueel veranderen met behulp van recombinant-DNAtechnieken die een stabiel butoline-toxine kan ontwikkelen. Tegen het butoline-toxine zijn
vaccins ontwikkelt.
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Ric in
Ric in is een zeer giftig toxine, dat door de ricinusplant of wonderboom wordt geproduceerd.
Het blokkeert de eiwitsynthese in eukaryote cellen. De LD 50-waarde van ricin is 100* 10-9
gr/kg lichaamsgewicht. De effecten treden vaak al binnen 12 uur op. Tot de symptomen
behoren hoge koorts en shock-verschijnselen. Als een hoge dosis is ontvangen zal de dood
spoedig intreden. Omdat ricin snel wordt afgebroken, zal een ricin-vergiftiging moeilijk aan te
tonen zijn. Het is daarom een ideaal wapen bij sabotage of liquidatieacties.
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6. Overzicht beschuldigingen 1969-1986
De hieronder weergegeven tabel, afkomstig uit: Gene Wars, Military control over the new
genetic technologies van Charles Piller en Keith R. Yamamoto uit 1988, geeft de
beschuldigingen van het gebruik van chemische en biologische wapens in de periode 19691986 weer. Van al deze beschuldigingen zijn er maar 4 door onafhankelijke bronnen bevestigt
en/of met onweerlegbaar bewijs onderbouwt.

ATTACKER
TARGET

YEAR(S)

AGENT(S)

1980-81

"Lethal chemical
grenades"

1984
1986

cw

A=Angolo
T=UNITA rebels

1985-86

A=Burmo
T =Shan rebels

A= Afghan rebels
(Mujaheddin)
T =Afghan and
USSR Troops

NO.OF
ATTACKS
CASUALTIES

PRIME
SOURCE(S)
Afghanistan/USSR

14 dead
100 injured

USSR
Afghanistan

CW; napalm

3 dead, several
injured

UNITA

1986

CW/2,4,D
herbicide

Some deaths
"extensive human toxicity"

Shan

A=Chad
T =Chad rebels
(TGNU)

1986

cw

TGNU

A=China (PRC)
T=Vietnom

1979

"Toxic gas,"
poisoning of
water supplies

Vietnam
USSR

A=Ethiopia
T = Eritrean secessionists;
Somalia

1980-82

cw

1986

Nerve gos

A= El Salvador
T=FMLN/FOR
rebels and
civilians

1980-84

"toxic gos,"
acid spray
1984-85 BW; white
phosphorus
1985
Sulfuric acid

A= Great Britain
T =Argentina

1982

BW

Argentine press

A=Guatemala
T=Rebels

1982

BW

Cuba

A=lran
T=lrcq

1984

CW; tear gos

Iraq

CW /water poisaning

3,000 Eritrean
casualties
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Many

Eritrean secessionists
U.S.
Missionary
doctor
FMLN/FDR
USSR
Mexican press
Scivcdorcn doctor
A refugee

ATTACKER
TARGET

YEAR(S)

AGENT(S)

A= Indonesia
T =East Timer
rebels FRETILIN

1984

cw

A=lraq
T= Iran

1980-86 Mustard, nerve

NO.OF
ATTACKS
CASUALTIES

PRIME
SOURCE(S)
FRETILIN

gas, vesicant

Attacks: more
than 175,
Dead and injured more than

Iran•

3,500t
1984

SW/anthrax
TW

Israel

A=lsrael
T=Lebanon

1982

cw

WAFA

A=Laos
T =Laotian rebe ls
(Hmong)

1975-83 TW; mustard;

A= Nicaragua
T =Nicaragua
rebels
(NUDF)

1984
1985

TW

cw

NUDF
NUDF

T =Nicaragua
rebels
(KISAN)

1986

cw

KISAN

A= Philippines
T = MNLF rebels

1984

A=Portugal
T=Colonies
Angola
Mozambique
Guinea-Bissau

1969-74 CW; BW; chem-

A= South Africa
T=Angola

1978,
1982

"Paralyzing
gas"

United Nations•

A= South Africa
UNITA rebels
T=Angola

1984

cw

Angolo

A=South Africa
T=SWAPO rebels

1984

CW /herbicides

USSR

A=Sudan rebels (SPLA)
T=Sudan

1986

A=Thailand
T =Kampuchea

1984-85

nerve gas; irritents

More than 260
attacks,
More than
6,400 dead
many injured

U.S.

European press

ical herbicides

U.S.
European press
(herbicides)*

Sudan

cw

Kampuchea
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ATTACKER
TARGET
A=USSR
T=Afghan rebe ls
(mujaheddin)

A=US
T=Vietnam

YEAR(S)

AGENT(S)

1979-82 TW; nerve gas;
irritants

1985

ON

1969-71

ON /herbicides;

NO.OF
ATTACKS
CASUALTIES
More than 83
attacks,
More than
3,342 dead,
many injured

PRIME
SOURCE(S)
U.S.
Mujaheddin

U.S.

irritants

Millions of crop
acres; many
birth defects,
cancers, etc.

Many•

1969-70

BZ

Dutch author

A=U.S.
T=Cambodia

1970

Nerve gas

Western press

A=U.S.
T=Cuba

1971

SW/swine fever

More than

Cuba, USSR

500,000 swine,
1978-81

BW I sugarcane
rust, tobacco
mold,
swine fever,
hemorrhagic
dengue and
conjunctivitis

A=U.S.
T =Pakistan, Indie

1972-84

BW (tests)/yellow fever,
cholera

A=U.S.
T=Grenada

1983

ON

A=U.S.
T =Brazilian Indians

1984

ON/herbicides••

A=U.S.
T=Honduras

1985-86 ON

A=U.S.
T =Nicaragua

1985-86

A=Vietnam
T =Kampuchea
rebels
(Khmer
Rouge and
KNPLF,
NADK)

1978-85 TW; ON/irri-

Major crop
loss

Cuba, USSR
ClA, U.S. press

More than
173,000 swine;
156 dead;
More than
344,000 ill
More than 30
dead

USSR
Cuba

USSR

More than

USSR

7,000 dead,
Many birth defeels

SW/dengue;
hemorrhagic
dengue

tents, cyanide
nerve gas;
phosgene

1984
1986
1986

Many injuries

Honduran trade
union

More than

Nicaragua

500,000 cases
150 attacks,
1,046 dead

ON incapacitent
BW

KPNLF

179 casualties
219 casualties

ON
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U.S., Khmer
Rouge, Thai
Army

KPNLF
NADK

ATTACKER
TARGET

*

YEAR(S)

AGENT(S)

A=Vietnam
T =China (PRO

1979

"Poison gas"

A=Vietnam
T =Thailand

1982

TVV

A=Zaire/
Shobe rebels
T=Zaire/
Sheba rebels

1977

Poison arrows

NO. OF
ATTACKS
CASUALTIES

PRIME
SOURCE(S)
China, U.S.

4 attacks

U.S.

Zaire, Shobe
Rebels

Bevestigt door onafilank:elijke bronnen met onomstotelijk bewijs. Alle andere
meldingen zijn slechts beschuldigingen die niet zijn bewezen en die in de meeste
gevallen door de beschuldigde partij warden ontkent.

t

Schatting van SIPRI. Iran schat het aantal slachtoffers op 12.600.

**

Dit heeft betrekking op een ontbossingprogramma dat door de Sovjet-Unie als een
test van chemische wapens wordt beschouwd.

CW

Het is niet bekend om welk chemisch wapen het precies gaat.

BW

Het is niet bekend om welk biologisch wapen het precies gaat.

TW

Trichothecene mycotoxines.

Met de naam van een land wordt de regeringstroepen of overheidsbronnen bedoeld.
De voomaamste bronnen van deze lijst zijn: de regering van de Verenigde Staten, SIPRI,
en rapporten van wereldwijd actieve persbureaus.
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