
Chemische 
Feitelijkheden

Al in 1899 noemden wereldleiders chemische 
wapens ‘barbaars’ en ‘laf’. Toch hingen in de Eerste 
Wereldoorlog dikke wolken chloor, fosgeen en mos-

terdgas boven de strijdvelden en in de loopgraven. In de 
Tweede Wereldoorlog bleven de dodelijke chemicaliën in de 
voorraadbunkers. Althans in Europa.
Na meer dan 25 jaar onderhandelen, besloot de wereld in 
1997 door het Chemische Wapens Verdrag te tekenen alle 
80.000 ton aan opgeslagen dodelijke chemicaliën bedoeld 
voor oorlogsvoering op te ruimen. Eind 2013 was tachtig 
procent opgeruimd, aldus de OPCW, de organisatie die het 
verdrag controleert en toeziet op de ontmanteling van de 
chemische strijdmiddelen. 
Toch zijn niet alle chemische wapens onder controle. 
Terroristische organisaties dreigen ze te produceren en te 
gebruiken. In 2013 stierven in een Syrische woonwijk rond 
de 1.400 mannen, vrouwen en kinderen door raketten 

voorzien van het zenuwgas sarin. Onder druk van de inter-
nationale gemeenschap tekende Syrië toen het Chemische 
Wapens Verdrag. Waarna experts onder de vlag van de VN 
de chemicaliën het land uitloodsten voor vernietiging.
Ook oude chemische wapens zorgen voor problemen. Ze 
zijn gedumpt op de zeebodem en liggen ‘verloren’ in de 
velden of begraven in afgelegen gebieden. De omhulsels 
roesten langzaam weg, waardoor de giftige inhoud opnieuw 
een bedreiging vormt voor mens en milieu.

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Wie vond de strijdgassen uit? Wat is het 

Chemische Wapens Verdrag?
• De Basis: Hoe werkt het zenuwgas sarin? Waarom is  

mosterdgas dodelijk?
• De Diepte: We willen een wereld  zonder chemische 

wapens. Maar hoe ruim je ze veilig op? |
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ooit stroomden chloor en mosterdgas door de loopgraven. 
inmiddels is de productie van chemische wapens verboden en 

vernietigen landen wereldwijd oude voorraden. 

Op 22 april 1915 zette het Duitse 
leger als eerste grootschalig gif-
gas in op een slagveld tijdens de 

Eerste Wereldoorlog. Soldaten openden 
zesduizend cilinders met chloorgas op 
het moment dat de wind zachtjes in 
de richting waaide van de Franse loop-
graven rond Ieper (West-Vlaanderen). 
Honderdzestig ton chloorgas, zwaarder 
dan lucht, ‘kroop’ over de velden en 
stroomde de loopgraven in. Het effect 
van het gas overtrof alle verwachtingen. 

Naar schatting duizend Franse en 
Algerijnse soldaten kwamen om in de 
geelgroene damp en vierduizend raakten 
gewond. Bovendien verlieten veel solda-
ten in paniek hun post. De Fransen en 
Engelsen beantwoordden die eerste gas-
aanval al snel met tegenaanvallen. De sol-
daten schoten ook granaten gevuld met 
strijdmiddelen naar de vijand. Eén van 
de Duitse militairen die gewond raakten 
door geallieerd mosterdgas was overigens 
de toenmalige korporaal Adolf Hitler.

Angst

De chemicus achter de eerste grote 
gifgasaanval was Fritz Haber, die 

later een Nobelprijs won (zie kader). Hij 
en andere chemici zorgden ervoor dat 
de chemische wapens in de oorlogsjaren 
constant efficiënter werden. Aan chloor 
voegden ze bijvoorbeeld fosgeen toe om 
het gas dodelijker te maken. En in 1917 
breidde Haber het Duitse gifgasarsenaal 
uit met mosterdgas. Het geniepige aan 
die damp – het gas is namelijk vloeibaar 
bij kamertemperatuur – is dat die de 
bodem doordrenkt. Tot maanden na een 
aanval kunnen mensen gewond raken 
wanneer ze besmette grond omwoelen 
of aanraken. De geallieerden lanceerden 
tegen het einde van de oorlog lewisiet: 

een arseenverbinding vernoemd naar 
de Amerikaanse uitvinder Wilfred Lee 
Lewis. 

De inzet van gifgas zorgde voor veel 
gewonden, angst onder de militairen en 
grote publieke verontwaardiging over de 
‘barbaarse oorlogsvoering’. Naar schat-
ting is circa dertig procent van de gewon-
den en één procent van de dode militai-
ren in WOI te wijten aan de inzet van 

strijdgassen. De meeste doden vielen 
in Oost-Europa, waar Duitsers strijd-
middelen gebruikten tegen oprukkende 
Russische troepen. Er vielen circa 55.000 
dodelijke slachtoffers aan Russische 
zijde. De Engelse, Franse en Duitse troe-
pen verloren elk zeker 8.000 soldaten.

De productie van de strijdgassen was 
niet zonder gevaar. In het Amerikaanse 
Edgewood (Maryland) bijvoorbeeld vie-
len tegen het eind van WOI in zeven 
maanden tijd 925 gewonden en 3 dode-
lijke slachtoffers in een fabriek voor 
strijdgassen, vooral bij de productie van 
mosterdgas.

Verboden

Het gebruik van de gifgassen in WOI 
was in strijd met internationale 

afspraken. Al in 1899 vond op initiatief 
van de Russische tsaar Nicolaas II de eer-
ste Haagse Vredesconferentie plaats. De 
26 deelnemende staten maakten afspra-
ken over oorlogsvoering. Artikel nummer 
23 verbood expliciet de inzet van gifstof-
fen en wapens met gifstoffen. Zowel 

afschrikwekkende
chemie

Zonder bescherming is het zeer moeilijk om een 
gasaanval te overleven.
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De Duitse scheikundige Fritz haber (1868-1934) 
produceerde als eerste chloorgas voor het slag-

veld en ontwikkelde mosterdgas. Zijn eerste vrouw 
Clara pleegde zelfmoord vanwege zijn betrokken-
heid. haber verdedigde zijn inzet voor strijdgassen 
met de woorden: ‘Dood is dood, hoe zij ook tot 
stand wordt gebracht.’ na woi vluchtte hij tijdelijk 
naar Zwitserland, bang dat hij zou worden berecht 
als oorlogsmisdadiger. maar haber werd nooit 
aangeklaagd. in 1919 ontving hij de nobelprijs 
voor de scheikunde voor het haber-Boschproces 
om stikstof uit de lucht om te zetten in ammoniak. 

Die vinding maakte de 
productie van kunst-
mest (en explosieven) 
mogelijk. op basis 
van habers werk pro-
duceerden de nazi’s 
het beruchte Zyklon-B 
(blauwzuurgas) dat in 
hun gaskamers mil-
joenen joden doodde. 
haber, van joodse komaf, ontvluchtte Duitsland in 
1933. in 1934 stierf hij aan een hartaanval. |

Vader Van het strijdgas
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Duitsland, Frankrijk, Engeland als de VS 
ondertekenden, maar schonden het ver-
drag uiteindelijk allemaal.

Tussen de twee wereldoorlogen gebruik-
ten zowel Italië, Frankrijk als Spanje 
strijdgassen bij opstanden in hun koloni-
en in Noord-Afrika. In Europa werden in 
WOII geen chemische wapens ingezet, 
uit angst dat de tegenstander hetzelfde 
zou doen. Japan gebruikte een reeks 
strijdgassen tussen 1937-1945 in China. 
Naar schatting zo’n tweeduizend aan-
vallen maakten tienduizenden Chinese 
slachtoffers. Japan liet ook een grote 
voorraad chemische wapens achter in 
Noordoost-China. Na jaren onderhan-
delen startte Japan in 2005 met opruim-
acties, een enorme klus.

Na de atoombommen op Hiroshima en 
Nagasaki in WOII richtte de aandacht 
zich vooral op nucleaire wapens. Maar in 
1968 gingen de onderhandelingen over 
de afschaffing van chemische wapens 
opnieuw van start. Dat leidde ruim 25 
jaar later tot het Chemische Wapens 
Verdrag (Chemical Weapons Convention, 
CWC). Dit verdrag verbiedt het gebruik, 
de ontwikkeling, de productie, de opslag 
en de verkoop van chemische wapens. 
In 1993 tekenden vrijwel alle VN lid-
staten, 130 in totaal, hoewel Israël en 
Myanmar het nog niet hebben geratifi-
ceerd. Landen als Angola, Noord-Korea, 
Egypte en Zuid-Soedan zijn nog geen lid. 
Het verdrag trad in 1997 in werking en 
de deelnemende landen moesten binnen 
tien jaar, dus voor 29 april 2007, al hun 

voorraden hebben vernietigd. Dit is niet 
gelukt. De VS en Rusland zijn bijvoor-
beeld nog steeds bezig met de vernieti-
ging (zie De Diepte).

De Organisation for the Prohibition of 
Chemical Weapons (OPCW) in Den Haag 
controleert het opruimen. In 2013 won 
het OPCW de Nobelprijs voor de Vrede. 
Landen die het 200 pagina’s tellende 
verdrag ondertekenden, zoals onlangs 
Libië en Syrië, verplichten zich binnen 
een maand al hun chemische wapens 
en productie-installaties aan te melden. 
Waarna ze samen met het OPCW plan-
nen opstellen om ze te vernietigen. 

syrië

Het meest recente gebruik van gifgas 
komt hoogstwaarschijnlijk op naam 

van president Assad van Syrië. Hoewel 
hij de opstandelingen beschuldigt, wijst 
het bewijsmateriaal dat een VN-onder-
zoekscommissie verzamelde vooral naar 
het regeringsleger als uitvoerder van min-
stens vijf aanvallen in het voorjaar en de 

zomer van 2013. Bij de laatste gifgasaan-
val in Damascus kwamen ongeveer 1.400 
mensen om het leven. Na die aanval 
voerde het buitenland de druk op Syrië 
op. Assad tekende daarop de CWC en liet 
waarnemers toe om productiefaciliteiten 
te controleren en te vernietigen. Het land 
blijkt meer dan duizend ton mosterdgas, 
sarin en vermoedelijk ook VX te bezitten 
(de lijst is niet vrijgegeven). In tegenstel-
ling tot het OPCW-protocol dat vernieti-
ging op locatie voorschrijft, vindt vanwege 
de burgeroorlog de vernietiging (deels) op 
zee plaats (zie De Diepte). |

in maart 1995 pleegde de japanse sekte aum 
shinrikyo een aanslag in de metro van tokio 

met zelfgemaakt zenuwgas. De sekteleden 
plaatsten elf plastic zakjes met vloeibaar sarin 
in vijf metrowagons die ze tijdens de ochtend-
spits doorprikten met hun paraplu voor ze de 
metro verlieten. De treinen arriveerden ongeveer 
tegelijkertijd bij het metrostation vlakbij het 
hoofdbureau van politie, doelwit van de actie. 
in totaal vielen er 13 doden, 37 zwaargewonden 
en belanden 500 mensen in het ziekenhuis. 
eerder sproeide de sekte met een landbouwma-
chine sarin in een wijk waar rechters woonden 
die betrokken waren bij een strafzaak tegen de 
sekte. Daar vielen 7 doden en raakten 500 men-
sen gewond. De aanslagplegers droegen zelf een 
injectiespuit met tegengif op zak. |

aanslag tokio

De ontreddering in japan was groot na de aanval 
met sarin in de metro.

tijdlijn gebruik chemische strijdmiddelen

Conflict
Dader/slachtoffer

schaal Middelen

eerste wereldoorlog 1915-1918
Duitsland en de geallieerden

Grote schaal Chloorgas, fosgeen, mosterd-
gas, lewisiet, blauwzuur

rif-oorlog Marokko 1920-1926
Frankrijk en Spanje tegen Berberse onafhankelijkheidstrijders

meermaals mosterdgassen

italiaans-Abessijnse oorlog 1934-1936
Italië tegen Ethiopische vrijheidsstrijders

meermaals mosterdgassen

tweede Chinees-Japanse oorlog 1937-1945
Japan tegen China

Grote schaal lewisiet, mosterdgas, arsine

Conflict egypte-Jemen 1967
Egypte tegen Jemen

eenmalig Fosgeen

irak-iranoorlog 1980-1988
Irak tegen Iraniërs en Iraakse Koerden

meermaals sarin, tabun, mosterdgas

terroristische aanslag tokio 1995
sekte Aum Shinrikyō tegen ‘politie’

tweemaal sarin

opstand sri Lanka 1990
Tamil Tijgers tegen regeringstroepen

eenmalig Chloorgas

irakoorlog 2007
Iraakse milities tegen coalitietroepen

meermaals Chloorgas

syrische burgeroorlog 2013
Leger tegen burgers en opstandelingen

meermaals sarin

Voormalig dictator saddam hoessein van irak 
liet in 1988 de koerdische stad halabja in 

noord-irak bombarderen met mosterdgas, waar-
bij zeker 185.000 burgers stierven. Bevelhebber en 
minister van Defensie, ali hassan al-majid, een 
neef van saddam, kreeg in nederland de bijnaam 
ali Chemicali en werd op 25 januari 2010 geëxecu-
teerd wegens genocide. 

De gifgasaanval op halabaja heeft een triest 
nederlands tintje. in 2007 werd handelaar Frans 
van anraat veroordeeld tot zeventien jaar cel 
wegens medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden. 
hij leverde in de jaren tachtig grote hoeveelheden 
chemische stoffen aan het regime van saddam 
hoessein, die waarschijnlijk zijn gebruikt voor de 
productie van gifgas. |

ali chemicali en Frans Van anraat
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Chemische wapens zijn gemaakt om te doden. ze doen dat door zenuwen te 
blokkeren of ademen onmogelijk te maken. soms binnen luttele minuten.

ontdekten in de jaren dertig van de vorige 
eeuw vier sterke zenuwblokkerende mid-
delen: sarin, soman, tabun en cyclosarin, 
ook bekend als de ‘G-serie’ met de G van 
Germany. De naam sarin is afgeleid van 
de namen van de onderzoekers: Schrader, 
Ambros, Rüdiger en Van der Linde.

Sarin is een chirale stof die ontstaat door 
reactie van methylfosfonyldifluoride met 
isopropylalcohol. Doorgaans wordt het 
racemaat gebruikt als chemisch wapen. 
Maar de S-vorm is het krachtigste gif.
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Sarin kan na inademing binnen één 
minuut iemand doden. Bij opname via 
de huid treden de eerste vergiftigings-
verschijnselen vaak pas na een half uur 
op. Tegen sarin en de andere zenuwblok-
kerende middelen bestaat een tegengif 
(zie kader).

bLAArtrekkers

Blaartrekkers doen wat het woord zegt: 
bij aanraking met de stof ontstaan 

brandblaren op het lichaam. Vaak niet 
direct, maar pas een paar uur na bloot-
stelling. De blaren zelf zijn een gevaar 
voor de gezondheid, maar infecties van de 
wonden zijn vaak nog gevaarlijker. Vooral 
inwendige blaren in de luchtwegen, lon-
gen en slokdarm zijn riskant.

De meest bekende blaartrekker is mos-
terdgas. Ook dit is geen gas, maar een 
kleurloze, olieachtige vloeistof die traag 
verdampt en via longen en huid het 
lichaam binnendringt. Puur mosterdgas 
is geurloos, maar bij gebruik ontstaat een 
ui-knoflookachtige geur. 

De eerste keer dat mosterdgas werd 
gebruikt, merkten soldaten niet direct effect 
en vluchtten niet. Pas na uren verschenen 
de blaren, moesten slachtoffers overgeven 
en raakten ze blind. In de weken daarna 

De schadelijke stoffen in chemi-
sche wapens hebben gemeen dat 
ze hoog toxisch zijn. Ze moeten 

bestand zijn tegen zuurstof en vocht en 
intact blijven bij hitte en hoge druk voor 
toepassing in raketten. Op basis van hun 
effect zijn ze in te delen in vier groepen: 
zenuwblokkerende middelen zoals sarin 
en VX; blaartrekkende middelen zoals 
mosterdgas; verstikkende/longbeschadi-
gende gassen zoals chloor en fosgeen 
en blood agents zoals waterstofcyanide 
(blauwzuur).

ZenuwgAssen

Zogenoemde zenuwgassen zijn 
vloeistoffen die de zenuwen blok-

keren. Het zijn allemaal organofosfor-
verbindingen met een fosfonaatgroep: 
RP(=O)(OR')2. De fosfonaatgroep in 
zenuwgassen reageert met het enzym 

acetylcholinesterase. Dat breekt normaal 
gesproken de signaalstof acetylchloline 
rondom zenuwuiteinden af. De reac-
tie maakt het enzym inactief en zorgt 
ervoor dat de zenuwen signalen blijven 
‘vuren’. Het gevolg is spierkramp overal 
in het lichaam. De eerste signalen van 
de vergiftiging zijn vernauwing van de 
pupillen, speekselvloed, benauwdheid 
op de borst, bloeddoorlopen ogen, hal-
lucinaties en misselijkheid. Daarna vol-
gen spierkrampen, stuiptrekkingen en 
braken. Bij zware vergiftiging stopt de 
ademhaling door verlamming van buik- 
en borstspieren en stikt het slachtoffer 
uiteindelijk. 

Ze werken volgens hetzelfde mecha-
nisme als bepaalde pesticiden, zoals 
malathion, dat toepassing vindt in luizen-
shampoos, vlooienbandjes en mierenlok-
doosjes. Scheikundigen van IG Farben 

Dodelijke

chemicaliën

er bestaan middelen om jezelf te beschermen 
tegen een zenuwgasaanval. stoffen met één 

of meer oxime-groepen (r1r2C=noh) zoals 
obidoxime (zie figuur) werken als tegengif. Ze 
redden een slachtoffer doordat ze sterk aan de 
fosfonaatgroep van de zenuwgassen binden. 
Die kan dan niet het enzym acetylcholinesterase 
blokkeren.

Fosfonaat-oxime scheid je uit via urine. het 
tegengif heeft helaas ook bijwerkingen zoals 
nier- en leverschade. Vaak wordt het tegengif 
gecombineerd met atropine. Dat blokkeert de 
werking van de signaalstof (neurotransmitter) 
acetylcholine dat door het zenuwgas te veel 
aanwezig is, en verlicht zo de effecten.

er zijn ook preventieve middelen (chemopro-
fylaxe) tegen zenuwgassen, waaronder pyrido-
stigmine. Dit middel moet je minimaal dertig 
minuten voorafgaand aan blootstelling inne-
men. het remt net als sarin het enzym acetyl-
cholinesterase, maar slechts gedurende korte 
tijd en omkeerbaar. het door pyridostigmine 
geblokkeerde enzym is tijdens de zenuwgas-
aanval afgeschermd en komt na de aanval 
weer langzaam beschikbaar, waardoor de over-
levingskans toeneemt. Circa een derde van 
het acetylcholinesterase kun je zonder schade 
tijdelijk afschermen met pyridostigmine. |

tegengiF bij sarin

N O N

N
OH

N
HO

obidoxime
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Een ander voorbeeld is het giftige, kleur- 
en reukloze gas arsine. Het veroorzaakt 
hemolyse: het openbarsten van rode 
bloedcellen. Hemolyse zorgt voor minder 
zuurstofaanvoer naar organen en weefsels. 
Symptomen zijn benauwdheid, bloedar-
moede, nierschade en geelzucht. Arsine 
is zwaarder dan lucht, waardoor het zich 
makkelijk over het oppervlak verspreidt. 
Arsine is nooit gebruikt als strijdmiddel 
omdat het nogal ontvlambaar is en minder 
efficiënt dan bijvoorbeeld fosgeen. | 

volgde voor velen een pijnlijke dood door 
longschade en -ontstekingen.

Mosterdgas is op verschillende manieren 
te synthetiseren, bijvoorbeeld uit zwavel-
dichloride en etheen:

SCl2 + 2 C2H4 → (ClCH2CH2)2S

In de Eerste Wereldoorlog produceerde 
Duitsland het gas via de Meyer-Clarke-
methode uit geconcentreerd zoutzuur en 
thiodiglycol:

(HOCH2CH2)2S + 2 HCl →
(ClCH2CH2)2S + 2 H2O

Mosterdgas verzwakt ook het immuun-
systeem, waardoor infecties verergeren. 
Dit komt door een reactie met DNA. 
Mosterdgas kan door intramoleculaire 
reactie een sulfoniumion vormen (zie 
figuur) dat guanine-nucleotiden alkyleert. 
Stikstofmosterdgas was onder de naam 
chlormethine en mustine een van de eer-
ste antikankermedicijnen; het vertraagt 
de celdeling.

Er bestaat geen tegengif voor mosterd-
gas. Belangrijk is om het lichaam te was-
sen, voorzichtig omdat dit de stof ook juist 
over het lichaam kan verspreiden. Daarna 
volgt verzorging van blaren en bestrij-
ding van de infecties met antibiotica. 
Tegen de blaartrekker lewisiet bestaat wel 
een antigif: dimercaptopropanol. Die stof 
complexeert het arseenion. Maar omdat 
dimercaptopropanol zelf giftig is, komt 
de dosering nauw en moet een arts eerst 
zeker weten dat het om lewisiet gaat.

Verstikkende gAssen

Verstikkende gassen beschadigen het 
longweefsel, waardoor een slachtof-

fer stikt door zuurstofgebrek of verdrinkt 
door vochtopeenhoping in de longen. 
De eerste vergiftigingsverschijnselen zijn 
een brandende keel en tranende ogen. 
Chloorgas (chloros betekent geelgroenig 
in het Grieks) reageert met water in 
de longslijmvliezen tot zoutzuur dat het 
weefsel beschadigt. 

Ook fosgeen, een kleur-
loos gas, en difosgeen, 
een snel verdampende 
vloeistof, leiden tot zout-
zuurvorming in de lon-
gen. Zelf zijn de stoffen 
eveneens giftig. Difosgeen 
valt snel uiteen in fosgeen 
en chloroform (trichloor-
methaan). Het fosgeen 
veroorzaakt de toxiciteit; 
het gezondheidseffect van 
chloroform is in dit geval 
verwaarloosbaar. 

Soldaten in WOI plasten 
op een stuk stof en hielden 
dit voor hun gezicht als 
bescherming tegen chloor-
gas. Het chloor reageert 
namelijk met het ureum 
in urine. Al snel kwa-
men er gasmaskers met 
actieve kool dat het chloor-
gas enigszins absorbeert. 
Tegen fosgeen of difosgeen 
is echter geen afdoende 
bescherming ontdekt. Het 
beste redmiddel is zuivere 
zuurstof, zodat de bescha-
digde longen maximaal 
kunnen werken. 

bLoedgAssen

Blood agents, bloedgas-
sen of zuurstofver-

dringende gassen versto-
ren de ademhalingscy-
clus via het bloed. Het 
bekendste middel uit die 
categorie is het snelwer-
kende blauwzuur (water-
stofcyanide). Het verwan-
te chloorcyanide werd 
populair, omdat het van-
wege de hogere dichtheid 
beter in de loopgraven 
bleef hangen. De nazi’s 
gebruikten in WOII hout 
of aarde geïmpregneerd 
met blauwzuur (Zyklon B) in de gaska-
mers van de concentratiekampen. Het 
cyanide bindt aan ijzerionen (Fe3+) in 
het enzym cytochroom-c-oxidase dat 
een essentiële rol speelt bij de zuurstof-
wisseling in de cel met verstikking tot 
gevolg. Zenuw- en hartweefsel bescha-
digen, omdat ze niet lang zonder zuur-
stof kunnen. Er bestaan verschillende 
tegengiffen (nitriet, sulfaat, kobaltio-
nen) die allemaal werken doordat ze 
cyanide-ionen wegvangen.

Cl
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strijdmiddelen

soort LCt50*
(mg·min/m3)

structuur

zenuwgassen
sarin (GB)
2-(fluormethylfosforyl)oxypropaan

100
O

P

F
O

tabun (Ga)
ethyl-N,N-dimethylfosfor- 
amidocyanidaat

200 O

P
N O

N

soman (GD)
3-(fluor-methyl-fosforyl)oxy- 
2,2-dimethylbutaan

70 O

P

F
O

Cyclosarin (GF)
O-cyclohexyl methylfosfonofluoridaat

35 O

P

F
O

Vx (Vx)
O-ethyl s-[2-(diisopropylamino)ethyl] 
methylfosfonothiolaat

10
O

P
S

O

N

Blaartrekkers
mosterdgas (‘yperiet’,  
‘zwavelmosterdgas’, hD)
1,1-thiobis(2-chloorethaan)

1.500
Cl

S
Cl

lewisiet (l)
chloorvinyl-2-arseendichloride

1.200-1.500 Cl
As

Cl

Cl

Fosgeenoxim (Cx)
dichloroformaldoxim

3.200
N

Cl

Cl OH

stikstofmosterdgassen (hn)
bis(2-chloorethyl)ethylamine (hn1),
bis(2-chloorethyl)methylamine (hn2),
tris(2-chloorethyl)amine (hn3)

1.000

Cl
N

Cl

HN1

verstikkende middelen
Chloor (Cl)
dichloor

6.000
Cl2

Fosgeen (CG)
carbonyldichloride

3.200
O

Cl

Cl

Difosgeen (Dp)
trichloormethylchloorformiaat

3.000
Cl

O Cl Cl

O Cl

Chloorpicrine (ps)
trichloornitromethaan

2.000
N

O

O

Cl

Cl
Cl

Bloedgassen
Blauwzuur (aC)
waterstofcyanide

2.500-5.000
hCn

arsine (sa)
arseentrihydride

5.000
ash3

Chloorcyanide (Ck)
cyanogeenchloride

11.000
ClCn

*lCt50 = dosis waaraan de helft van de blootgestelden bezwijkt.
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vernietiging van de voorraden chemische wapens duurt jaren 
langer dan gedacht. ondertussen zorgen oude munitie en de 

wapens in syrië voor nieuwe problemen.

Van de wereldwijde voorraad aan 
strijdmiddelen die in 1997 zeker 
70.000 ton bedroeg, was eind 

2013 iets meer dan 80 procent vernie-
tigd. Rusland bezat de grootste voorraad: 
40.000 ton (zie ook kader). De VS waren 
een goede tweede met 27.771 ton. Rusland 
heeft driekwart vernietigd en belooft voor 
eind 2016 gereed te zijn met ontmante-
ling. De VS vernietigden meer dan 90 
procent van hun voorraad, maar hebben 
tijd nodig tot 2023 voor het laatste restje.

De ontmanteling van chemische wapens 
begint door het giftige strijdmiddel, het 
explosief en het omhulsel te scheiden. 
Meestal nemen robots die risicovolle taak 
op zich in een explosiebestendige ruimte. 
De modernste chemische strijdmiddelen 
zijn overigens meestal apart opgeslagen 
van de munitie. Maar dan nog is vernie-
tigen een tijdrovende, precieze klus met 
gevaar voor mens en milieu. 

VerbrAnden

Amerikaanse militairen vernietigden 
na de golfoorlog in Irak sarin door 

het in de woestijn tot ontploffing te bren-
gen met brandbommen. Maar verbran-
ding aan de open lucht is inmiddels om 
milieuredenen verboden. 

De VS openden in 1990 hun eerste 
verbrandingsinstallatie op Johnston Atol 

in de Stille Oceaan, waar circa zes pro-
cent van de voorraad lag opgeslagen. Ze 
verbrandden de strijdmiddelen bij tem-
peraturen van 1.500 °C, en reinigden de 
rookgassen in wastorens om vervuilende 
stoffen zoals zwaveldioxide, zoutzuur-
gas, fluorwaterstof en fosforpentoxide 
uit het milieu te houden. De publieke 
opinie in enkele Amerikaanse staten was 
echter tegen verbranding uit vrees dat 
onder meer dioxines zouden vrijkomen. 
In die staten is uiteindelijk gekozen voor 
hydrolyse.

Rusland hydrolyseert zijn strijdmiddelen 
sinds het begin van de ontmanteling. Bij 
hydrolyse breekt water het gifgasmolecuul 
op of splitst bepaalde groepen af, waar-
bij er onschuldigere producten ontstaan. 
Zowel mosterdgas (S(CH2CH2Cl)2) als 
sarin (isopropylmethyl-fosfonfluoridaat) 
hydrolyseren in water, of preciezer, in 
– respectievelijk – zuur en loog. Het eind-
product bij mosterdgas is thiodiglycol. Bij 
hydrolyse van sarin ontstaat het zout van 
methylfosfonzuur en natriumfluoride.

Een nadeel van de hydrolysemethodes is 
het grote volume verontreinigd water dat 
ontstaat. Rusland ontwikkelde daarom een 
watervrij alternatief voor de zenuwgas-
sen sarin en soman. Monoethanolamine 
(MEA) splitst net als water de fosfor-flu-
oridebinding. Het reactiemengsel wordt 

vervolgens gemengd met heet asfalt, en 
het geheel wordt als massief zwarte blok-
ken opgeslagen.

MiLieugeVAAr

Lewisiet vormt een extra probleem bij 
de vernietiging van chemische wapens 

omdat het arseen bevat, dat in vrijwel elke 
vorm erg toxisch is. De VS ‘losten het 
probleem op’ door in 1946 hun voorraad 
lewisiet te mengen met hypochloriet en 
het in de Golf van Mexico te dumpen. 
Duitsland startte in de jaren tachtig met 
de vernietiging van lewisiet, een erfenis 
uit WOI en WOII. 

In Munster, op wat ooit een testterrein 
was voor chemische wapens, staan nu 
vernietigingsinstallaties voor chemische 
wapens (en vervuilde grond). Het arseen 
in die installaties komt terecht in as of 
wordt secuur weggevangen uit verbran-
dingsgassen, zodat het niet in het milieu 
kan belanden. Daarna reageert het met 
natriumhydroxide tot natriumarsenaat 
dat in beton of glas wordt geïmmobili-
seerd en opgeslagen. 

In Rusland ontstaat bij hydrolyse van 
lewisiet het giftige chloorvinylarseenoxide 
(ClHC=CHAsO). Door elektrolyse van het 
reactieproduct win je metallisch arseen. 

De grote

opruiming
Na meer dan vijftig jaar op de zeebodem te hebben 
gelegen bij de Japanse havenstad Kanda zijn rond 

2005 honderden chemische bommen opgevist en ver-
nietigd. Op de foto een ‘gele’ bom van vijftig kilogram 

gevuld met achttien liter mosterdgas en lewisiet.

Cl
S

Cl HO
S

OH
+ 2 H2O

OH-

+ 2 HCl

O

P

F
O

+ 2 NaOH 

O

P

ONa
O

+ NaF + H2O

hydrolyse Van strijdgassen
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Rusland probeert zo nog wat te verdienen 
aan de strijdmiddelen.

detonAtiekAMer 

Oude gedumpte of verloren chemische 
wapens vormen een apart probleem. 

Ze zijn te vinden in het veld of in de zee. 
Hierdoor zijn ze vaak deels beschadigd of 
verroest. Strijdmiddel en explosief schei-
den is dan een extra riskante en complexe 
klus, of zelfs onmogelijk. Daarom worden 
ze vaak in zijn geheel vernietigd.

In het West-Vlaamse Poelkapelle staat 
een vernietigingskamer voor dergelijke 
oude granaten. Elk jaar duiken er in 
België nog honderden oude granaten op 
uit WOI in de velden waar ooit loopgra-
ven lagen. Doorgaans is vijf tot tien pro-
cent van de gevonden munitie chemisch. 
Het Vlaamse systeem is van Japanse 
makelij. Het is ontwikkeld om honderden 
oude bommen te vernietigen die na WOII 
in zee zijn gedumpt nabij de havenstad 
Kanda (zie kader). Sinds eind 2007 zijn 
er in Poelkapelle meer dan 2.500 grana-
ten met gifgas vernietigd in de speciale 
installatie.

Een gevonden granaat ondergaat in 
Poelkapelle eerst een grondige analy-
se met röntgen- en neutronenstralen. 
Daarmee is na te gaan of de granaat gif 
bevat, en – zo ja – welk gif. Ook blijkt of 
het gif nog op de oorspronkelijke plaats zit 
of gemengd is met de springstof en wordt 
bekeken of het ontstekingsmechanisme 
nog intact is. Gaat het om een gifgasgra-
naat, dan wordt de dubbelwandige stalen 
detonatiekamer vacuüm getrokken. En 
het projectiel wordt ‘ingepakt’ met extra 
ladingen rondom. Er wordt zuurstof in de 
detonatiekamer gepompt, benodigd voor 
de ontploffing. 

Bij de ontploffing van de toegevoegde 
explosieven, implodeert de granaat. Kruit 
en gif verbranden door de hitte en druk 
(2.700 °C, 10GPa). Een cold plasma oxi-
dizer zorgt er vervolgens voor dat ook de 
laatste restjes organische stoffen in de 
detonatiegassen verbranden. De gassen 
stromen tussen twee hoogvoltaïsche elek-
troden door, waarin zuurstof deels geïoni-
seerd en zeer reactief is. De overgebleven 
metalen fragmenten worden afgevoerd 
als toxisch afval. Dit gaat overigens alle-
maal mechanisch, zodat personeel geen 
risico loopt.

syrië

De vernietiging van chemische 
wapens in Syrië heeft de VN voor 

een uitdaging gesteld. De regels van het 
Chemische Wapens Verdrag schrijven 
voor dat strijdmiddelen op locatie moe-
ten worden vernietigd, omdat transport 
extra risico’s met zich meebrengt. In 
een land in burgeroorlog is dit echter 
ondoenlijk. Er is daarom een uitzonde-
ring gemaakt. Noorse en Deense schepen 
halen 700 ton mosterdgas en methylfos-
fonyldifluoride (een van de uitgangsstof-

fen voor sarin) op en brengen ze naar het 
Amerikaanse schip Cape Ray, midden op 
de Middellandse Zee (in internationale 
wateren). Aan dek worden ze vernietigd. 
Dat gebeurt in een mobiele hydrolyse-
installatie met behulp van natriumhypo-
chloriet en loog. Diverse landen verwer-
ken de resterende chemicaliën verder. 
De details van de operatie zijn geheim. 
Zo is het niet duidelijk, maar wel waar-
schijnlijk, dat toxische chemicaliën op de 
productielocatie (indien mogelijk) toch 
deels geneutraliseerd worden. |

toen rusland op het punt stond het Chemische 
wapens Verdrag te tekenen, onthulden twee 

russische chemici, lev Fedorov en Vil mirzayanov, 
in een russische krant het bestaan van een nieu-
we generatie zenuwgassen die het land geheim-
hield. De zenuwgassen waren bekend onder de 
naam Novichok, russisch voor ‘nieuwkomer’. De 
zenuwgassen waren ontwikkeld in de sovjet-unie 
in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw 
op het instituut Gosniiokht in moskou, waar 
mirzayanov leiding gaf. hij was ontsteld dat hij 
de stoffen niet terugvond op de inventarisatielijst 
die de russische overheid indiende bij het opCw. 
mirzayanov beschrijft novichok als een van de 

mogelijk dodelijkste zenuwgassen ooit gemaakt. 
het bestaat uit organofosforverbindingen met 
onderstaande algemene formule. sommige van 
de minder sterke varianten zijn beschreven als 
pesticiden. na de publicatie is mirzayanov gear-
resteerd wegens hoogverraad, maar vrijgespro-
ken. hij leeft sindsdien in de Vs en publiceerde in 
2009 zijn autobiografie State Secrets: An Insider's 
Chronicle of the Russian Chemical Weapons. 
uit angst voor misbruik onthult hij naar eigen 
zeggen nooit en te 
nimmer de formule 
van het dodelijkste 
novichok.  |

nieuwe generatie zenuwgassen

N

X

X

OPR

R

O

russische Voorraad

Voor de start van de ontmanteling van chemische wapens wereldwijd, bezat rusland de grootste 
verzameling. Dat bleek na inventarisatie door de opCw in 1997. een overzicht.
Locatie soort strijdmiddel zonder/met munitie aantal ton

maradikovsky Vx, sarin, soman, mosterdgas-lewisietmengsel met 7.760

leonidovka Vx. sarin, soman met 6.880

pochep Vx, sarin, soman met 6.720

kizner Vx, sarin, soman, lewisiet met 6.410

kambarka lewisiet zonder 6.300

shuchye Vx, sarin, soman met 5.440

Gorny mosterdgas, lewisiet, mosterdgas-lewisietmengsel zonder 1.160

Veel chemische wapens zijn in zee gedumpt. 
Zo ligt in de oostzee Duitse chemische 

munitie van na woii. scandinavische vissers 
vissen nog steeds met enige regelmaat granaten 
op. ook voor de adriatische kust halen vis-
sers geregeld een italiaanse gifgasgranaat op 
in hun netten, waarbij sommigen ook gewond 
raken. Dichterbij ligt een grote voorraad Duitse 
gifgasgranaten uit woi. Ze bevinden zich circa 
anderhalve kilometer van het strand van knokke-
heist voor de Belgische kust, op zandbank De 
paardenmarkt. het gaat om 35.000 ton Duits 
mosterdgas in granaten, zo’n 2 tot 6 meter onder 
het zand. Gelukkig roesten de omhulsels hier 
nauwelijks omdat ze in zuurstofarm slib liggen. 
in 1971 zijn de granaten ‘herontdekt’ bij bag-
gerwerkzaamheden. sinds 2000 vindt jaarlijks 
controle plaats. Vooralsnog zijn er geen plannen 
om de boel definitief op te ruimen.  |

op de zeebodem
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voor op sChool
 1. Fritz Haber verbeterde de ammoniaksynthese. 
  Voor welke meststoffen en explosieven is ammoniak (NH3) 

de grondstof?

 2. Leg uit waardoor niet iedereen blij was met de Nobelprijs 
scheikunde voor Fritz Haber.

 3. In welke vier groepen zijn chemische wapens ingedeeld? En 
waarop berust die indeling?

 4. Geef in een tekening de chirale vormen (spiegelbeeld-
isomeren: D,L; R,S) van Sarin weer. Waardoor verschilt de 
werking van de R- en S-isomeren van Sarin?

 5. Etheen en chloor zijn grondstoffen voor mosterdgas.  
Voor welke nuttige producten zijn etheen en chloor grond-
stoffen?

 6. Chloorgas is ‘zwaarder’ dan lucht. Vergelijk de dichtheden 
van lucht, chloorgas, waterstofcyanide en chloorcyanide.

 7. Hoe werkt het tegengif van zenuwblokkerende middelen?
 8. Welk ontledingsproduct van mosterdgas veroorzaakt – na 

inademing – blaren in de longen?
 9. Wat zijn de twee belangrijkste manieren om gifgassen 

onschadelijk te maken?
 10. Geef de reactievergelijking van de hydrolyse van lewisiet.

editie 73
nummer 303
april 2014

Met dank aan: 
• Ludo Juurlink, Universiteit Leiden 

l.juurlink@chem.leidenuniv.nl

• Maarten Nieuwenhuizen,  
TNO Defence, Security and Safety 
maarten.nieuwenhuizen@tno.nl

chemische wapens

C h e m i s C h e  w a p e n s  ChemisChe FeitelijkheDen  |  april 2014

Paarden in WOI droegen ook gasmaskers.

een paardenmiddel

ISSN 0168-3349

www.chemischefeitelijkheden.nl


