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Introductie1 

Van de vele indrukken die de Eerste Wereldoorlog (WO-I) heeft nagelaten voor de 

eeuwigheid, is dat van soldaten die primitieve gasmaskers dragen om beschermd te zijn 

tegen op hen af komende wolken giftige gassen, een van de meest afschrikwekkende. Het is 

een van de beelden die eraan meehielpen de ervaringen van de loopgraaf, en wellicht van de 

oorlog in het geheel, tot een symbool te maken van een losgeslagen militair-industrieel 

complex. Het kan nauwelijks verrassend heten dat het nieuws van de eerste grootschalige 

gasaanval iets ten Noorden van het Belgische plaatste Ieper op 22 april 1915, het 

krantenlezende publiek over de gehele wereld schokte. Dit was ook bij het aan België 

grenzende, neutrale Nederland, gelegen tussen de tegenstanders Duitsland en Groot-

Brittannië, het geval en waarvan de grens soms geen schotsafstand van de gevechten was 

verwijderd. Zeker voor de inwoners van de zuidelijke provincies was België - en zeker 

Vlaanderen - geen ver verwijderd gebied, maar een bekende plek, waarmee veel 

grensoverschrijdend verkeer - letterlijk en figuurlijk - plaats had.2 Zij deelden elkaars taal, 

gewoonten en met regelmaat ook familie en vrienden. In velerlei opzicht was het zowel de 

bekendheid van Vlaanderen als de constante herinneringen aan de nabijheid van de 

krijgshandelingen - door de vele Belgische vluchtelingen, de mobilisatie of de langzaam maar 

                                                 
1 De originele Engelse versie getiteld ‘Man-monkey, monkey-man’, verscheen in First World 

War Studies, March 2012. 

2 Maartje Abbenhuis, ‘Where war met peace: The borders of the neutral Netherlands with 

Belgium and Germany in the First World War, 1914 – 1918’ Journal of Borderlands Studies. 

22, no. 1, 2007,  53 – 77. 



zeker groeiende voedselschaarste - dat maakte dat oorlogsnieuws als zeer relevant werd 

ervaren.3 Hier kwam nog bij dat in het eerste half jaar van 1915 de vrees daadwerkelijk bij de 

oorlog te worden betrokken - hetzij door een Britse, hetzij door een Duitse aanval - in 

Nederland zeer zeker nog niet was geweken. Geen wonder dus dat door het nieuws over de 

aanval zich een diepdoorleefde afschuw over het land verspreidde. 

 In dit artikel willen wij de verschillende discoursen die, zowel tijdens als na de oorlog, 

over het gebruik van gas als oorlogswapen,4 in Nederland werden gebezigd, onderzoeken: 

het algemene publiek, militairen en medici, pacifisten, leden van het Rode Kruis en de 

politieke leiders. Belangrijk is dat er geen consensus bestond over de mogelijke impact van 

chemische oorlogsvoering ofschoon er gedurende de oorlog ook betrekkelijk weinig 

openbaar debat werd gevoerd over dit onderwerp. Terwijl de militaire en politieke leiders 

zich voornamelijk druk maakten over de strategische en logistieke consequenties en 

mogelijkheden van het gebruik van gas, braken sommige medici zich het hoofd over de 

ethische vragen die gesteld konden en moesten worden bij de gevolgen van gasgebruik op 

het menselijk lichaam. Het algemene publiek zocht naar een antwoord op en een houding 

tegenover de algemeen gevoelde onmenselijkheid van gasgebruik. Zeker voor de laatste 

twee groepen symboliseerde gas de gruwelijkheid van een gruwelijke oorlog, en de 

algemeen gevoelde afkeer werd de hoofdstroom in de toenmalige media. Pas tegen het 

midden van de jaren twintig - als gevolg van een al dan niet vermeende dubbelzinnige 

houding ten opzichte van gas door het Nederlandse (NRK) en Internationale Rode Kruis (IRK) 

- ontspon zich een echt debat over de toelaatbaarheid van chemicaliën in oorlog. 

 Dat er ten tijde van en kort na de oorlog geen substantiële, openbare discussie 

plaatshad over het gebruik van gas, is van belang omdat het karakter van krantenberichten 

                                                 
3 Maartje Abbenhuis, The Art of Staying Neutral. The Netherlands in the First World War, 

1914 – 1918. Amsterdam University Press, 2006; Hubert  van Tuyll-van Serooskerken, The 

Netherlands and World War I. Espionage, Diplomacy and Survival. Leiden, Brill, 2001; Paul 

Moeyes, Buiten schot. Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914 – 1918. Amsterdam, 

2001; C. Smit, Nederland in de Eerste Wereldoorlog (1899 - 1919) drie delen, 1971 – 1973. 

4 ´Gas´ is een verzamelnaam voor allerlei chemische wapens, ook als die geen ´gas´ zijn in de 

normale betekenis van het woord, zoals het vloeibare mosterdgas. 



in Nederland geheel anders was dan in de oorlogvoerende landen.5 In dit artikel willen wij 

diverse verklaringen voor het gebrek aan onderzoek te berde brengen, waarbij we zullen 

reflecteren op zowel de politiek van neutraliteit als de relatieve afzondering waarin diverse 

groepen in de Nederlandse samenleving die interesse in het onderwerp hadden, zich 

bevonden en begaven. Het zou echter verkeerd zijn om te veronderstellen dat de gasoorlog 

het publieke domein niet bereikte of dat het niet werd bediscussieerd of over gereflecteerd 

buiten het domein van de landelijke nieuwsmedia. Bovenal mag het gebrek aan publiek 

debat tijdens de oorlog niet de aandacht wegnemen van het gegeven dat er ook toen reeds 

zeer verschillende opvattingen in Nederland over gasgebruik bestonden, waarmee de basis 

werd gelegd voor een heftig en maar al te publiek debat tien jaar later. Toen kwam de 

gedachte dat gas algemeen werd verafschuwd, onder vuur te liggen. 

 

Nederlandse kranten en het gifgas 

In tegenstelling tot verslagen in kranten ten tijde van het Interbellum, negen de verslagen 

tijdens de oorlog zelf tot feitelijke weergaven: wat gebeurde er waar en wanneer. 

Onafhankelijk van politieke voorkeur was in redactionele commentaren en verslagen een 

moreel oordeel, laat staan een uiting van uitgesproken walging, volledig afwezig, al waren 

pro-Duitse of pro-Geallieerde (voor)oordelen zeker niet absent. Ofschoon de meeste 

Nederlanders de neutraliteit een warm hart toedroegen en volop en ten koste van bijna alles 

wensten buiten het conflict te blijven en een alliantie met welke van de strijdende partijen 

dan ook, afwezen, waren er even zeker kranten verslaggevers die geen geheim maakten van 

een lichte of diep gevoelde voorkeur voor een der beide zijden, afhankelijk van de voorkeur 

van hun lezers of van die der redactie. Deze voorkeuren hadden hun weerslag op de 

interpretatie van de oorlogshandelingen en werden door de belligerenten omzichtig in de 

gaten gehouden en zo mogelijk bevorderd. Desalniettemin werd over de relatieve morele of 

strategische voordelen van het gebruik van gas aan de Belgische en Franse frontlijn in 19154 

nauwelijks commentaar geleverd in de grote kranten, wat te maken zou kunnen hebben met 

de wens de internationale, juridische vereisten na te leven die voorschrijven dat neutrale 

landen alles nalaten dat de onpartijdige positie die hun land in acht neemt, in gevaar kan 

                                                 
5 Zie bv.: Tim Cook, ‘”Against God-Inspired Conscience”: The Perception of Gas Warfare as a 

Weapon of Mass Destruction, 1915 – 1939’ War and Society. 18, No. 1, 2000,  55–57. 



brengen. Ook echter kan het erop wijzen dat gifgas werd gezien als slechts één van de vele 

grote en dodelijke wapens die de oorlog te zien gaf. Die verdienden op zich genomen 

allemaal aandacht, echter zonder dat duidelijk was of zij een speciaal gevaar voor Nederland 

vormden. 

 In het leidende, liberale Algemeen Handelsblad werd het gebruik van gas voor het 

eerst genoemd op 24 april, en inderdaad op een puur feitelijke wijze.6 Ook de eveneens 

liberale Nieuwe Rotterdamse Courant (NRC) kwam twee dagen na de aanval voor het eerst 

over gas te schrijven en gebruikte soortgelijke afstandelijke bewoordingen.7 In een wat meer 

diepgaand stuk echter werd gezegd dat ‘volgens generaal French’ het gebruik van gas een 

schending inhield van de Haagse oorlogsregels van 1907 en dat de Duitse opmerking van een 

week eerder, dat de geallieerden met het gebruik ervan waren gestart, waarmee op Frans 

traangas werd gedoeld, een duidelijke poging was eventuele kritiek van neutrale landen in 

de kiem te smoren.8 De NRC begreep dat het gebruik van gas omstreden was en door alle 

strijdende partijen als zodanig werd gezien, maar hield vast aan haar plicht als leidende 

informatievoorziener van een neutraal land, geen oordeel te vellen over de wijze van 

oorlogvoeren van welke van de strijdende partijen dan ook. Belangrijk is dat zij in een 

volgend artikel nadrukkelijk opmerkte dat als gevolg van een gebrek aan informatie er geen 

oordeel zou worden uitgesproken. ‘Het gebruik van rook’ (het woord gifgas werd vermeden) 

in oorlogstijd om de vijand te dwingen ‘te stikken of te vluchten’ was weliswaar 

verschrikkelijk, maar ten eerste zo oud als oorlog zelf en ten tweede niet verschrikkelijker 

dan het gebruik van opzettelijke overstromingen die de vijand dwongen ‘te verdrinken of te 

vluchten’.9 Hiermee werd vermoedelijk verwezen naar de inundatie van de IJzer-regio, 

waarmee in feite werd gezegd dat wie de Duitsers veroordeelde, ook de geallieerden zou 

moeten veroordelen, of naar de aloude Nederlandse strategie van inundatie van de grenzen 

van de Vesting Holland. Dan was de boodschap dat wie de Duitsers veroordeelde, zijn 

gramschap ook op Nederland zelf zou moeten richten. Hoe dan ook, het is een vergelijking 

                                                 
6 Het Algemeen Handelsblad, 24-4-1915, 1. 

7 Nieuwe Rotterdamse Courant, 24-4-1915, Ochtendblad B, 3. 

8 O.c., 24-4-1915, Avondblad C, 2. 

9 NRC, o.c., 24-4-1915, Avondblad B, 1. 



die overduidelijk het beschermen van de neutraliteitspolitiek in het oog hield zonder echter 

de algemene gruwelijkheid van oorlog te relativeren. 

Eveneens op 24 april reflecteerde de protestantse en anti-geallieerde De Standaard, 

opgericht en onder redactie van Abraham Kuyper - voormalig minister-president en vanwege 

de Boerenoorlog niet bepaald pro-Brits - over de Duitse beschuldiging dat de geallieerden 

waren begonnen en de Duitse verdediging dat het Duitse gas alleen maar sterker was, 

omdat Duitsland nu eenmaal verder gevorderd was op het gebied van de chemie. 

Bovendien, aldus de Duitsers, was van een breuk met de Haagse Conventie geen sprake, 

omdat daarin sprake was van gas uit projectielen en die waren niet gebruikt. Door deze 

opmerkingen  ruim baan te geven insinueerde de krant op zijn minst dat het Duitsland 

nauwelijks kwalijk kon worden genomen nieuw wapentuig in te zetten, al onderschreef het 

de Duitse verklaringen niet specifiek. Wel echter verklaarde de krant dat wat inhumane 

oorlogvoering betrof, de beide zijden niet of nauwelijks voor elkaar onderdeden.10 Dat zou 

de positie van De Standaard blijven. Gas is vreselijk, maar oorlog is vreselijk en beide zijden 

maakten zich schuldig aan vreselijke zaken.11 

 

Het Nederlandse debat over de (in)humaniteit van gas 

Echter, dit gebrek aan aandacht voor chemische oorlogvoering en het nalaten van een 

moreel oordeel daarover in de dagbladen (of vanwege hun neutraliteit, of vanwege 

antigeallieerde gevoelens), betekent niet dat gas niet tot de geesten van de mensen 

doordrong. Er waren immers andere bronnen van informatie zoals gedichten, verhalen en 

tekeningen. Daarin was een moreel oordeel nooit afwezig. Sterker: vaak was dat oordeel de 

crux van het geheel. Gas, zo oordeelden zij alle, was een verschrikkelijk en door en door 

inhumaan wapen. Zo schreef bijvoorbeeld kort na de Duitse aanval van 22 april 1915 F. 

Rombouts, boekhandelaar en schrijver te Roosendaal, een gedicht over en getiteld 

‘Uitwerkingen der vergiftige gasbommen in den Europeeschen oorlog’. Zoals al zijn ongeveer 

dertig ‘oorlogsliederen’, kon ook dit gedicht worden gezongen en wel op de wijs van het 

                                                 
10 De Standaard, 24-4-1915, Eerste blad, 1; Joan Hemels, Een Journalistiek Geheim 

Ontsluierd. De Dubbelmonarchie en een geval van dubbele moraal in de Nederlandse pers 

tijdens de Eerste Wereldoorlog, Apeldoorn-Antwerpen 2010, 69. 

11 De Standaard, 28-4-1915, 1. 



toen bekende wiegelied Zachtkens klinkt het avondklokje. Het contrast met de lieflijke 

melodie moest de harde tekst nog beter tot uiting laten komen.  

 

Hunne oogen staan wijd open 

En staren zoo den hemel aan, 

Geen macht meer om van daar te loopen 

Moeten zoo den dood in gaan. 

 

Met open monden, verwrongen trekken, 

En zeer benauwd, geen adem meer, 

Hun longen scheuren en verwekken, 

Den dood voor honderden daar neer. 

 

De koude Noorden wind was gunstig, 

Daarop hadden zij gewacht, 

Omdat die winden op hun vijand, 

Gassen giftig daarheen bracht. 

 

Gassen die als dauw ontworpen, 

Voortgedreven door den wind, 

Over loopgraaf, landen, dorpen, 

Spaarde daar vrouw, man noch kind. 

 

Spreekt niet heel de wereld schande, 

Over zulk een gruweldaad? 

’t Toppunt der beschaafde landen? 

Die het menschdom zoo verslaat.12 

 

                                                 
12 ‘Oorlogspoezie onder het volk’, De Groene Amsterdammer, 30-12-1916, 9. Rombouts 

heeft in totaal drie bundels ‘Oorlogs-liederen’ gepubliceerd. 



Een andere auteur, J. Bleeker, gebruikte de beelden van eer en glorie over oorlog - aanwezig 

in veel van de oorlogvoerende landen - in een fictief verhaal over een gemutileerde soldaat 

die ‘voor de vrijheid en mijn vaderland gemoord en gewond’ had, die de oorlog ingegaan 

was begeesterd door het militaire leven en door oorlog, maar daar al snel van bevrijd werd 

nadat hij werd geconfronteerd met de bittere realiteit van een oorlog ‘van bommen en 

granaten, van vloeibaar vuur en giftige gassen, van onzichtbare vijanden op verre afstanden’. 

Een dergelijke oorlog had ‘geen romantiek in zich’.13 

 De Nederlandse politieke tekenaar Albert Hahn (1877-1918) publiceerde zijn werk in 

het socialistische, satirische De Notenkraker. Als overtuigd pacifist was hij niet van plan zijn 

anti-oorlogsopvattingen onder stoelen of banken te steken en met het beeld van gas en 

gasmasker illustreerde hij zijn mening dat de oorlog op 22 april 1915 een noodlottige afslag 

had genomen. Een afslag naar een wereld die nog vreselijker was dan die waar de weg heen 

leidde, die zo’n acht maanden eerder al was ingeslagen. Kort na die gasaanval publiceerde 

hij reeds twee tekeningen over chloorgas. Die van 30 april was getiteld ‘De nieuwe dood’ 

en stelde een gaswolk voor waarin een doodshoofd zichtbaar is. ‘Het zegenen der wapenen’, 

waarmee hij tegelijkertijd de rol van religie in oorlog hekelde, verscheen op 29 mei. Daarin 

zijn twee zalvende handen te zien boven een fles waarop de tekst ‘chloorgas’ en een 

doodshoofd voor twee gekruiste knoken eronder. Maar het meest effectief, hard en cynisch 

verbeeldde hij zijn opvattingen in een prent, 2 oktober 1915, waarin hij een aap tekent naast 

een soldaat die een gasmasker draagt. Dit ‘naar aanleiding der nieuwe uitmonstering van de 

Fransche troepen’. De tekst laat aan duidelijkheid niets te wensen over: ‘De ontwikkelings-

gang der menschheid: Van menschaap tot aapmensch’. In één blik was duidelijk dat hij 

oorlog als een inhumane, beestachtige activiteit zag en een groot deel van Hahns publiek 

deelde die kijk: oorlog maakte van soldaten beesten, meer ‘aap’ dan ‘mens’ en bij die zo 

vaak bejubelde ‘vooruitgang’, bij die zo vaak bejubelde ‘Westerse beschaving’ konden wel 

wat vraagtekens worden geplaatst. 

 Het waren mensen zoals Hahn en zijn pennenbroeders P. van der Hem (1885-1961) 

en Louis Raemaekers (1869-1956) - geheel overeenkomstig zijn eigen voorkeur veelal 

publicerend in de pro-Entente De Telegraaf - die tijdens de oorlog het overtuigendst en 

meest spraakmakend de afschuw over gifgasgebruik tot leven brachten. Van der Hem deed 

                                                 
13 J. Bleeker, ‘Het Spookhuis’, De Groene Amsterdammer, 9-11-1918, 3. 



dat bijvoorbeeld op 8 mei 1915 met een tekening, getiteld ‘Ieper’, waarin een enorm 

doodshoofd, veilig en rustig rustend aan de ene kant van het front, dood en verderf zaaide in 

de loopgraaf van de vijand door middel van een enorm lange neus, waarmee hij 

waarschijnlijk de leugenachtigheid van oorlog in het algemeen en gifgasgebruik in het 

bijzonder wilde uitdrukken. Maar het waren, althans volgens de journalist H.S. Villard, de 

tekeningen van Raemaekers, die ‘did as much as anything else, perhaps, to stir up the most 

intense kind of feeling’ over de gruwelen van chemische oorlogvoering.14 Een voorbeeld is 

‘de gasduivel’, waarmee wederom werd gewezen op gas als werk van Satan. Een reusachtige 

slang sluipt over de rand van een loopgraaf met slapende soldaten. Zijn giftige adem zal 

ervoor zorgen dat zij niet meer wakker worden. En in ‘Gifgas: geleidelijke verstikking’ zien 

verpleegsters in een hospitaal machteloos toe hoe hun patiënten zich de longen uit het lijf 

hoesten. Dergelijke tekeningen gebruikten gas als metafoor voor zowel de nutteloosheid als 

onmenselijkheid van oorlog, een oorlog die op zich al vaak als een mythisch monster werd 

afgebeeld, dat alleen getemd kon (en moest) worden door een vredesengel. In geïllustreerde 

tijdschriften werd gifgas dan ook getypeerd als een vreselijk onderdeel, het meest vreselijke 

onderdeel, van de op zich al vreselijke moderne oorlogvoering. Dit zorgde er door de bank 

genomen voor dat het gebruik ervan de attractiviteit van neutraliteit verder vergrootte en 

de oorlog nog meer neerzette als een activiteit waarin Nederland ten koste van alles niet 

verzeild zou mogen raken. Er is wel gezegd dat - doordat Nederland niet aan de oorlog heeft 

deelgenomen - de tijd hier heeft stilgestaan.15 Het gebruik van gas was een van de zaken die 

ervoor zorgden dat de gemiddelde Nederlander er niet om stond te springen de klok op te 

winden. 

 

- De Nederlandse krijgsmacht en de Nederlandse politiek 

                                                 
14 Russell, o.c., 28; Voor een essay over Britse cartoons met gas als onderwerp zie: Marion 

Girard, A Strange and Formidable Weapon. British responses to World War I poison gas, w.p. 

2008, hfdst. 5 (‘Gas as a symbol’). 

15 Zie bv.: Maarten Brands, ‘The Great War die aan ons voorbijging. De blinde vlek in het 

historische bewustzijn van Nederland’, in: M. Derman, J.H.C. Blom (eds.), Het belang van de 

Tweede Wereldoorlog, Den Haag 1997, 9-20. 



Terwijl het Nederlandse publiek zich met name op theoretisch niveau met het gasprobleem 

uiteenzette - gas was onderdeel van de oorlogvoering en Nederland moest neutraal blijven - 

was de vraag hoe de krijgsmacht moest worden beschermd tegen gas, mocht zij toch bij de 

krijgshandelingen betrokken raken, het grootste probleem waarmee ten tijde van de oorlog 

de Nederlandse overheid zich geconfronteerd zag. De gedachte aan een Duitse of Britse  

invasie was altijd in het achterhoofd van de militaire leiding aanwezig. 

Generaal C.J. Snijders, de Nederlandse opperbevelhebber, hield bijvoorbeeld te allen tijde 

een oog op de technologische vorderingen van de oorlogvoerende naties zodat zijn eigen 

krijgsmacht niet achterop zou raken. Dit betekende dat na de gasaanvallen bij Ieper het 

vervaardigen van voldoende gasmaskers in kwantiteit en kwaliteit urgent werd evenals het 

ontwikkelen van strategieën ter bestrijding van de impact van chemische oorlogvoering.16 

Maar het oplossen van dat probleem was met 200.000 soldaten en - tegen 1918 - nog eens 

200.000 reserves zo eenvoudig nog niet. De Nederlandse militaire productiemogelijkheden 

waren hiervoor absoluut te gering en het importeren van het (grote) restant zo mogelijk nog 

moeilijker zijn, omdat de landen waar die maskers dan vandaan zouden moeten worden 

gehaald, zelf in oorlog waren en hun eigen behoeftes begrijpelijkerwijs voorop stelden. In 

menig opzicht waren de Nederlandse pogingen het eigen leger tegen gasaanvallen te 

beschermen, dan ook een mislukking. April 1918, drie jaar na de aanvallen bij Ieper en op 

een moment dat het gebruik van gas allang gemeengoed was geworden aan de fronten, had 

het Nederlandse leger één masker voor iedere tachtig gemobiliseerde soldaten op voorraad. 

Tegen het einde van de oorlog was dat tekort weggewerkt dankzij steun van het Britse 

Northern Neutrals’ Committee, maar waren er nog slechts 50.000 - verouderde - exemplaren 

aanwezig voor de 200.000 reserves.17 Uiteraard zorgde dit voor de nodige kopzorgen en 

maakte het alleen maar nog noodzakelijker om neutraal en buiten het conflict te blijven.  

 Desalniettemin maakten regering en militaire leiding ook van de gelegenheid gebruik 

om zelf wat met gas te gaan experimenteren. Niet alleen de bescherming tegen, maar ook 

                                                 
16 De eerste instructies over hoe om te gaan met gas kwamen in 1917 met de uitgave van 

het geheime Voorschrift Stikgassen. 

17 Maartje Abbenhuis, The Art of Staying Neutral. Amsterdam 2006, 181, 187; Herman 

Roozenbeek, Jeoffrey van Woensel, De Geest in de Fles. De omgang van de Nederlandse 

defensieorganisatie met chemische strijdmiddelen 1915-1917, Amsterdam 2010, 25-41. 



het eigen gebruik van gas stond hen voor ogen. Snijders was van mening dat gasgebruik de 

bestaande defensieve strategie kon versterken,18 die er zoals gezegd op gericht was door 

inundatie potentiële indringers weg te houden uit wat als de strategische kern van de 

Nederlandse natie werd gezien: de provincies Noord- en Zuid-Holland. De overheid stemde 

met Snijders in zoverre in, dat gas inderdaad een relatief goedkoop middel kon zijn om de 

meer en meer verouderde verdedigingslinies te beschermen.19 Dus werd kort na de aanval 

bij Ieper een eigen Nederlands gifgasprogramma gestart. In mei 1916 werd vervolgens het 

royale bedrag van 400.000 gulden uitgekeerd aan de Vereenigde Chemische Fabrieken om 

gifgas en middelen ter transport en distributie te ontwikkelen en te produceren. 

 De productie van chemisch wapentuig werd een belangrijk onderdeel van de 

oorlogsstrategie van de regering, zozeer zelfs dat Minister van Oorlog Nicolaas Bosboom aan 

Snijders vroeg of die zijn persoonlijke dank wilde overbrengen aan het management van de 

chemiefabriek voor hun grote inspanningen en de risico’s die ze op zich hadden genomen ter 

wille van ’s lands verdediging.20 Tegen het einde van de oorlog beschikte Nederland over 380 

ton aan verstikkende gassen en had het geëxperimenteerd met diverse manieren om die 

gassen over een zo groot mogelijk gebied te kunnen verspreiden.21 Dat de eigen 

troepenmacht nauwelijks voldoende maskers had om zich tegen de uitwerking te 

beschermen, scheen geen punt te zijn voor de overheid als gas zou kunnen bijdragen aan 

een glorieus einde van het conflict. De voordelen van gas waren duidelijk voor de 

Nederlandse politiek en de militaire leiding. Het is echter tekenend dat, ten tijde van de 

oorlog, overheid en krijgsmacht zich niet in een publiek debat stortten, laat staan dit 

startten, over de vraag of gas eigenlijk wel zou moeten en/of mogen worden gebruikt. Het 

gebruik van gas werd gezien en behandeld als een realiteit en niet als een ethisch probleem. 

 

                                                 
18 Correspondentie van en naar Snijders, 1915, in: Nationaal Archief (NA), ‘Archieven van de 
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19 Abbenhuis, o.c., 49. 

20 Minister of War, Nicolaas Bosboom, aan opperbevelhebber, C. J. Snijders, 16 mei 1916, in: 
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21 Nicolaas Bosboom, In Moeilijke Omstandigheden, Gorinchem 1933, 143; Hoofd 

Munitiebureau, ‘Maandverslag van het Munitiebureau over de maanden Augustus en 

September 1917’, 23-1-1917, in: NA 2.13.70, 313. 



- De Nederlandse pacifisten 

Terwijl de Nederlandse krijgsmacht dus actief nadacht over en actie ondernam ten opzichte 

van de praktische gevolgen van het gasgebruik, was de houding van hun meest uitgebroken 

criticaster, de antimilitaristische beweging, interessant genoeg volledig overeenkomstig het 

gebrek aan discussie over de moraliteit van het gebruik van gifgas in oorlogstijd dat zowel de 

kranten als bij de overheid en de krijgsmacht had gekenmerkt. De groep rond het blad De 

Wapens Neder, die behoorlijk van zich liet horen tijdens de oorlog en ook een redelijke mate 

van populariteit bereikte, verafschuwde oorlog in al zijn vormen. Voor haar aanhangers was 

gasgebruik geen onderwerp op zich, maar - ook nog eens een slechts klein - onderdeel van 

het alomvattende oorlogsprobleem. Vele van hen stemden er weliswaar mee in dat 

gasgebruik bijzonder verwerpelijk was, maar het was tegelijk ook een symptoom van 

oorlogvoering en er moest dan ook geen apart, als het ware losstaand item van worden 

gemaakt. Het was ongepast een grotere nadruk op gasgebruik te leggen, groter dan 

bijvoorbeeld op het gebruik van kogels, of mee te gaan met opvattingen dat gasgebruik 

inhumaner zou zijn dan andere vormen van oorlogvoering. Het was namelijk niet een 

bepaald wapen of wapensysteem dat moest worden uitgeroeid, maar de menselijke 

bereidheid tot oorlogvoering als geheel. 

 Het was daardoor ook niet het attaqueren van bepaalde wapens waar de 

antimilitaristische energie zich op richtte, maar het bestrijden van oorlog en militarisme. 

Voor hen was oorlog geen ‘gevecht tussen heren’, waarbij eer en glorie het lot van iedere 

strijder konden zijn, en dat was het ook nooit geweest. Gasgebruik had dan ook niet van 

oorlog het werk van de duivel gemaakt, dit was het altijd al geweest. Gasgebruik was er 

alleen maar het zoveelste bewijs van. Deze zienswijze werd met name sterk over het 

voetlicht gebracht door de antimilitaristische dominee te Nuenen, Bart de Ligt, die vanwege 

zijn opvattingen uit het zuiden van het land werd verbannen. Gevreesd werd dat zij het 

moreel zouden ondermijnen van de in dat gedeelte van Nederland samengetrokken troepen. 

Weliswaar zou in de jaren twintig De Ligt wel degelijk fel van leer trekken tegen het gebruik 

van gas, maar bleef daarbij onderstrepen dat het onmogelijk was het gebruik ervan los te 

koppelen van het bestaan van oorlog en legers. Gas wegzetten als een wel heel erg barbaars 

middel om oorlog te voeren, betekende dan namelijk dat het op zich wel mogelijk zou moeten 

zijn om oorlog ook op een humane wijze uit te vechten. Hij citeerde daarop de woorden van de 



befaamde en beruchte Nederlandse anarchist Ferdinand Domela Nieuwenhuis: ‘het 

humaniseren van oorlog is als het humaniseren van de duivel.’ 22 

 Het is van belang de positie van de antimilitaristen onder de loep te nemen omdat 

het op zijn minst opmerkelijk is dat de meest actieve en luidste anti-oorlogsstem in het 

neutrale Nederland, zo goed als stil bleef over de kwestie van het gebruik van gas als 

oorlogswapen. In ieder geval kwam er uit deze groep geen openbare vermaning van het 

gebruik van gas door de oorlogvoerenden, wat weer heeft bijgedragen aan de neutrale 

positie van Nederland. Ook hebben de antimilitaristen de Nederlandse krijgsmacht niet 

gedwongen rekenschap af te leggen over de productie van chemische wapens (al zullen op 

dat moment buiten de krijgsmacht slechts weinigen in Nederland van die inspanningen op 

de hoogte zijn geweest). Als gevolg daarvan was er tijdens de oorlog in Nederland geen 

aanzet om tot een openbaar debat te komen over de kwestie van de chemische 

oorlogvoering. 

 

- De Nederlandse, medische wereld 

Maar ook zonder publiek debat waren er ervaringen met en observaties over de impact van 

gasgebruik tijdens de oorlog. De belangrijkste - zeker met het oog op het post-oorlogdebat - 

waren de ervaringen van de Nederlandse medische beroepsgroep, waarvan velen voor korte 

of lange tijd aan een der beide zijden der diverse fronten hun helende of verzorgende werk 

hebben verricht. Ook hier echter zien we dat veruit de meeste medische publicaties ten tijde 

van de strijd zwegen over de gevolgen en de ethische dimensies van het gasgebruik. 

Desalniettemin was het in de medische wereld dat de eerste aanzetten tot een fikse 

discussie over (en met name tegen) het gebruik van gas werden gezien. 

 Ofschoon de Militaire Geneeskundige Dienst (MGD) vanaf het begin participeerde in 

het Nederlandse gifgasprogramma,23 werd ook in de Nederlandse medische tijdschriften het 

gebruik van gas slechts marginaal bediscussieerd ten tijde van de oorlog. In het 

Nederlandsche Tijdschrift voor Geneeskunde verscheen slechts een handjevol verwijzingen, 

en dan ook nog eens allemaal in 1915. De bulk van hen herhaalde op vaak ingekorte wijze 
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informatie uit tijdschriften van oorlogvoerende landen, zoals het British Medical Journal. Eén 

ervan handelde over het directe effect van het inademen van chloorgas en een andere 

besprak enkele gevolgen van gasvergiftiging bij slachtoffers van een Duitse aanval.24 

  In 1918 echter publiceerde de Nederlandse chirurg J.W.P. Fransen zijn Eerste 

Heelkundige Behandeling van Oorlogsgewonden waarvan één hoofdstuk was gereserveerd 

voor het bespreken van de behandeling van gasslachtoffers. Logischerwijs richtte Fransen zich 

met name op de mogelijkheden die de chirurgie daarbij bood, waarbij de enige conclusie kan 

zijn dat het geen wonder is dat het niet een al te groot hoofdstuk is geworden. Die conclusie 

verschilde niet of nauwelijks van die van zijn collegae – chirurgisch of anderszins – elders. 

Artsen ‘failed to master gas injuries’, stelde Girard waarbij zij sprak over de Royal Army 

Medical Corps. De behandeling van gasaandoeningen beperkte zich tot het zo goed en zo 

kwaad als mogelijk proberen te verhelpen of te verzachten van de symptomen. Alleen met tijd 

kon het gas het lichaam weer verlaten nadat het er eenmaal in was gekomen. Er kon slechts 

worden gehoopt dat de dosis niet te groot en het gas zelf niet te sterk was geweest. De 

symptomen varieerden per middel en er kwamen met regelmaat nieuwe middelen op de 

markt, waardoor het bijna onmogelijk werd met een behandeling te komen, die ook op de wat 

langere termijn enige zoden aan de dijk zou zetten. Het enige dat de artsen konden doen was 

de slachtoffers het advies geven om warm te blijven, veel water te drinken, vooral veel te 

bidden en vervolgens maar te hopen dat het naarmate de tijd verstreek beter zou worden 

(wat het doorgaans overigens wel deed).25 

Met het benoemen van deze problemen bij het actief helpen van gasslachtoffers, 

erkende Fransen tegelijkertijd de hulpeloosheid van de arts bij het bestrijden van 

gasvergiftiging. En dus zou één van de redenen achter het medisch zwijgen over het 

behandelen van gasgerelateerde verwondingen wel eens kunnen zijn dat die vrijwel geen 

medische en/of wetenschappelijke uitdaging boden. Bovendien wilden veel artsen, wijzend op 

de onpartijdigheid die hen volgens hen door de medische ethiek werd voorgeschreven, niet 

verwikkeld raken in discussies over de toelaatbaarheid of ontoelaatbaarheid van chemische 

middelen als oorlogswapen. Ze beschreven symptomen en wezen op eventuele middelen ter 
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heling of verzachting, maar daarmee was de medische bemoeienis met het gasprobleem wel 

beëindigd. Een oordeel over het wapen op zich was er wellicht wel, maar werd niet aan de 

openbaarheid prijsgegeven. Dat zij aan de oorlogsfronten aanwezig waren als representanten 

van een neutrale natie, zal zeker deels deze positie hebben beïnvloed. Ofschoon zonder twijfel 

een aantal Nederlandse artsen en verpleegkundigen sympathie ontwikkelden voor de zijde 

waar hun ambulance zich bevond, of die sympathie reeds hadden en zich daarom naar die 

zijde begaven, hadden zij toch, meer dan hun collega’s uit oorlogvoerende landen, de neiging 

hun patiënten bovenal te zien als zieken en gewonden die medeleven verdienden, in plaats 

van als kapotte gevechtseenheden die zo snel mogelijk moesten worden gerepareerd of 

waarop een nieuw medisch experiment kon worden uitgeprobeerd. Het gevolg was dat zij, 

althans volgens Girard, minder de neiging hadden hun patiënten te behandelen met de 

onthechte, ‘objectieve’, ‘gecontroleerde’ benadering die zo typerend was voor de Centrale en 

geallieerde artsen.26 

Enkele Nederlandse artsen en, met name, verpleegkundigen gingen echter verder. Zij 

beschreven hier en daar in hun oorlogsbrieven of –herinneringen de gruwelen waarmee zij te 

maken kregen en kwamen daarbij ook te spreken over de moraliteit en inhumaniteit van 

gasgebruik.27 Volgens vele van hen had de gasoorlog een grens overschreden, die zij als 

medici niet konden nemen: de grens van de humaniteit. Het is dan ook niet zo verwonderlijk 

dat, ondanks het grote zwijgen van veel van hun collegae, toch menig arts en verpleegkundige 

in het Interbellum de rijen van de Nederlandse vredesbeweging ging versterken, en er zelfs 

enkele specifiek medische vredesgroeperingen ontstonden. Zij waren van mening dat als hulp 

futiel was, en dit was met gasverwondingen het geval, dan niet curare maar preventie de 

eerste taak van de arts was; in deze dus: oorlogspreventie.28 
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27 Het beste voorbeeld is het boek van de Nederlandse arts A. van Tienhoven, De Gruwelen 

van den Oorlog in Servië, Rotterdam 1915. Dit boek behandelt echter louter de eerste 
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28 Het is interessant dat de hulpeloosheid van de artsen tijdens en na WO-I over het helpen 

van gasslachtoffers, een voorbode was van de gelijkluidende medische respons op het 

gebruik van atoomwapens te Hiroshima en Nagasaki in 1945, alsmede een gelijk effect had 



 Een Nederlandse verpleegster die van haar hart geen moordkuil maakte als het over 

gas ging, was Adrie Schipper. Zij werkte in 1915 en 1916 in een hospitaal in Frankrijk aan 

geallieerde zijde en schreef over haar wederwaardigheden in het Tijdschrift voor 

Ziekenverpleging. Over het algemeen mat zij zich een bescheiden en bezorgde toon aan als 

ze over de zieken en gewonden schreef, die zij had te verplegen, maar die toon veranderde 

als de gasslachtoffers ter sprake kwamen. Zo schreef zij in februari 1916: 

 

Hoe meer men daar over nadenkt, hoe meer men zich afvraagt, hoe een legerbestuur 

uit onzen tijd dat sluipmoordenaarswapen heeft kunnen sanctionneeren en in gebruik 

nemen! De arme soldaten, die binnengebracht werden, geleken, wat de benauwdheid 

betreft, op lijders aan tuberculose in het laatste stadium.29 

 

Gedeeltelijk als gevolg van deze ervaringen met de gasoorlog, riepen enkele Nederlandse 

verpleegsters in het Interbellum op tot staking van alle medisch werk in dienst van de 

krijgsmacht. Maar het was reeds tijdens de oorlog dat het startschot werd gegeven. In de 

zomer van 1918, twintig jaar voordat de Cambridge hoogleraar in de sociale geneeskunde, 

John H. Ryle, een eendere oproep deed in het boek A Doctor’s View on War, vroeg 

verpleegster Jeanne van Lanschot Hubrecht haar collega’s verband en pleisters neer te 

leggen, omdat het verplegen van zieke en gewonde soldaten weinig anders was dan het 

meewerken aan een spoedig herstel opdat zij weer naar het front terug konden keren. 

 

Wij weten hoe in de oorlogvoerende landen de medische wetenschap alles in het 

werk stelt om te trachten de mannen zoo snel mogelijk te repareeren met het doel 

om … ze weer naar het front te zenden; en dat herhaalt tot er een wrak of een lijk 
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overblijft. […] Het gevolg is dat zij terug gaan naar het front, opnieuw aan den moord 

deelnemen en zelf op nieuw in levensgevaar komen.30 

 

Uiteraard was Van Lanschot Hubrechts oproep controversieel. Een andere, toentertijd 

bekende verpleegster, Ch. Vernede, protesteerde bijvoorbeeld fel. De oproep zou oorlog 

alleen nog maar inhumaner maken dan hij toch al was. Volgens Vernede was medisch werk 

in oorlogstijd van zichzelf propaganda tegen oorlog. Het verkleinen van de kans van 

gewonde soldaten om de oorlog te overleven door hen verpleging te weigeren, was 

onmenselijk en zou vrede geen stap dichterbij brengen.31 

 Ondanks hun verschillen verafschuwden beide verpleegsters oorlog en de ellende die 

hij bracht, uit de grond van hun hart. Maar enkele Nederlandse artsen werkzaam aan of in 

de nabijheid van het front, wezen op de – vermeende – medische voordelen van en 

medische vooruitgang door de oorlog.32 Kort nadat hij in 1917 van het front naar Utrecht 

was teruggekeerd, hield hoogleraar neurofysiologie en farmacie Rudolf Magnus een lezing 

over de relatie tussen oorlog en geneeskunde, waarbij hij erop wees dat oorlog het ideale 

leslokaal voor de arts was, ook voor reeds ervaren artsen en chirurgen, en dat oorlog grote 

verdiensten had voor de geneeskunde in het algemeen waardoor ook niet-militaire 

patiënten er van zouden profiteren. Volgens Magnus had oorlog bewezen ideaal te zijn voor 

het uitvoeren van experimenten en een excellente omgeving voor het opdoen kennis over 

allerlei soorten ziekten en wonden. Een van Magnus’ speerpunten daarbij waren de 

voordelen die gasgebruik brachten, zoals de noodzaak beschermend materiaal uit te vinden 
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wat van groot nut zou zijn in het geval van een ongeluk in een chemische fabriek.33 Het 

leidde ertoe dat voor het eerst van enige discussie in de medische wereld, over het al dan 

niet gebruiken van gas als oorlogswapen, sprake was. 

 

Het international debat over de (in)humaniteit van gifgas 

Het duurde tot ver in de jaren twintig voordat er in Nederland echt publiek debat over 

chemische oorlogvoering ontstond, en dat had veel te maken met het standpunt dat het 

Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) vanaf 1918 over gifgas innam.34 Dat 

standpunt wakkerde de discussie in de westerse wereld aan en zoals in het internationale 

debat in de jaren twintig, raakten de gemoederen verhit tussen hen die het gebruik van gas 

afschuwwekkend vonden en hen die de militaire voordelen benadrukten.35 Aan de ene kant 

portretteerden diverse Nederlandse chemici, politici en militairen gas als een humaan 

wapen. Het was niet alleen militair nuttig, maar ook nog eens minder dodelijk dan de meer 

traditionele granaten en geweren. Deze argumenten waren gebaseerd op de ervaringen van 

de Eerste Wereldoorlog, zowel wat de productie van chemische wapens als hun medische en 

niet-dodelijke effecten betrof, als op hun miltair-strategische, defensieve nut. Recht 

daartegenover stonden pacifistische groepen, socialisten en linkse liberalen, die betoogden 

dat de ervaringen van de Eerste Wereldoorlog juist de onmenselijkheid van gas hadden 

aangetoond, onmenselijker nog dan de conventionele wapens. In tegenstelling tot de 

relatieve stilte over de kwestie tijdens de oorlog zelf, was dit debat in de naoorlogse jaren 

hevig van aard, waarbij het draaide om de vraag of gasgebruik door 'beschaafde' landen kon 

worden gerechtvaardigd. 

 Beide zijden van het gasdebat in de jaren twintig - waarbij uiteraard allerlei 

grijstinten aanwezig waren - gebruikten voorbeelden uit de oorlog om hun pleidooi te 

onderstrepen. Zij hanteerden zowel meningen van belligerenten als van Nederlandse medici 

die gifgas-patiënten onder ogen hadden gehad. Omdat het een allesbehalve Nederlands 

debat was, waren er ook genoeg opinies voorhanden en ook internationaal werd het debat 
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gedefinieerd door aanvaarding versus verwerping van het gaswapen. Het was een debat dat 

de Duitse chemici uit elkaar dreef met uiteraard iemand als Fritz Haber aan de verdedigende 

kant, en iemand als Hermann Staudinger, een chemicus die bij het Rode Kruis op protest 

tegen het gebruik van gas bleef aandringen, aan de attaquerende kant.36 Maar het is wellicht 

het meest duidelijk te maken door te wijzen op het Britse voorbeeld. De meeste Britse 

soldaten alsmede hun familieleden aan het thuisfront verwierpen gas. Desalniettemin was 

Groot-Brittannië aan het einde van de oorlog een leidende macht in de productie van 

allerhande chemische wapens. Of zoals Julian Robinson het zei: ‘By the end of the war gas 

had become a standard weapon, if not a universally popular one.’ 37 

Deel uitmakend van de breed gedragen overtuiging die door slechts een enkeling 

werd betwijfeld, dat uiteindelijk technologie en wetenschap (inclusief geneeskunde) 

oorlogvoering zouden humaniseren en civiliseren, wezen in dit debat diverse 

commentatoren op de observatie dat het gebruik van gas het aantal slagvelddoden zou 

hebben verminderd, vergeleken met andere wapens, omdat gas de tegenstander uit zou 

schakelen zonder hem te doden. J.B.S. Haldane, biochemicus te Cambridge, verdedigde het 

gebruik door de loftrompet te steken over de effectiviteit van het gaswapen op het slagveld - 

al verwees hij daarbij met name naar weinig gebruikte gassen met arsenicum - en door erop 

te wijzen dat het door gas toegebrachte leed in het niet viel bij dat toegebracht door 

mitrailleur en kanon. Volgens hem waren de opposanten louter pacifisten en naïeve, 

onwetende politici, die geleid werden door de irrationele angst voor het onbekende. Een 

onbekend wapen is echter niet per definitie inhumaner dan een bekend wapen. Het gebruik 

ervan verbieden was ‘a piece of sentimentalism as cruel as it [was] ridiculous’. Als het 
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gerechtvaardigd was om te vechten met een zwaard, dan was het ook gerechtvaardigd om 

te vechten met mosterdgas.38 

Eveneens verwijzend naar de lage sterftecijfers, zeker in vergelijking met die welke 

het gevolg waren van kogels en met name granaten, merkte de Britse soldaat Norman 

Gladden op dat gifgas een angst veroorzaakte ‘out of all proportion to the damage done’.39 

Zowel de Duitser Otto Muntsch, schrijver van Leitfaden der Pathologie und Therapie der 

Kampfgaserkrankungen (1932), als de Engelsman J.F.C. Fuller, schrijver van The Army in my 

Time (1935), benutte zijn ervaringen uit de Eerste Wereldoorlog om het gebruik van gas als 

humaan te kwalificeren en te rechtvaardigen. Het verdoofde de soldaten, waardoor zij 

konden worden gevangen genomen. Anderen betoogden dat de langetermijneffecten van 

gas verwaarloosbaar waren en de directe effecten meer psychologisch dan fysiek van aard,40 

een argument dat wellicht het meest en het felst naar voren is gebracht door Amos Fries, 

hoofd van de US Chemical Corps ten tijde van de oorlog (ook in een poging zijn baantje te 

behouden). Volgens hem was gas alleen al daarom een humaan wapen, omdat het meehielp 

barbaarse Hunnen te verslaan, maar toch vooral omdat het een krachtig wapen was ondanks 

dat het slechts zelden doodde. Oorlog was en zou altijd een vreselijke gebeurtenis zijn, maar 

de chemische oorlogvoering kwam dichter bij een geciviliseerde vorm van oorlogvoering dan 

welke andere vorm ook.41  

In tegenstelling tot deze argumenten ten faveure van gifgasgebruik, wordt gas in de 

meeste oorlogsromans, memoires en gedichten van mensen Vera Brittain, Erich Maria 

Remarque en Wilfred Owen gepresenteerd als een vreselijk wapen, vanwege de angst die 
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het verspreidde en vanwege de wijze waarop het doodde. Zelfs Ernst Jünger had geen 

bezwaar tegen deze visie.42 De Belgische dichter-soldaat Daan Boens liet zijn aversie de vrije 

loop in zijn gedicht ‘Gas’: 

 

De stank is onuitstaanbaar, wijl de dood er spot. 

De maskers om de wangen snijden beeste-snuiten, 

de maskers met verwilderde oogen, dwaas of zot, 

de lijven verder-drijven tot op staal te stuiten. 

 

De mannen weten niets, zij ademen met vrees. 

Hun hand knelt wapens, als een boei de drenkelingen; 

zij zien hun vijand niet, die ook gemaskerd rees, 

en stormt op hen, verscholen in gassen-kringen. 

 

Zoo in den vuilen mist, gebeurt de grootste moord. […] 43 

 

Nadat het gas de buitenlucht had bereikt - ofwel na zich te hebben losgemaakt uit cilinders 

of, later in de oorlog, na te zijn ontsnapt uit granaten - was het niet meer in de hand te 

houden en maakte de wind er zich van meester. Het werd ingeademd door of het druppelde 

op soldaat of burger zonder enig onderscheid des persoons. Inderdaad verspreidde zij een 

angst die niet te verklaren is louter door te kijken naar het aantal doden, maar wel door de 

wijze waarop zij doodde: stil, door verstikking en zonder enig spoor van eervol gevecht (al 

                                                 
42 Vera Brittain, Testament of Youth, Glasgow 1978 (6), 325; Wilfred Owen, ‘Dulce et 
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43 Eerst gepubliceerd in: Menschen in de Grachten (1918). Heruitgegeven in Rob Kammelar, 

Jacques Sicking, Menno Wielinga (red.) Het Monster van de Oorlog. Nederlandse liedjes en 

gedichten over de Eerste Wereldoorlog. Amsterdam 2004, 28. 



gaat dit niet op voor mosterdgas dat de hele huid kon vernietigen).44 Gas en gasmasker 

waren altijd met elkaar in competitie en volgens Stéphane Audoin-Rouzeau toonde ook deze 

keer de defensie zich, na een tijd, het meest effectief. Desalniettemin konden de maskers de 

angst voor gas niet tenietdoen, voornamelijk omdat de soldaten vaak dáchten dat ze 

ineffectief waren; wat slechts deels zo was.45 Bovendien was het dragen van een gasmasker 

een weinig prettige ervaring en ontnam het de soldaat het enig individueel menselijke dat hij 

nog had in de door uniform en uniformiteit bepaalde oorlogstijd: zijn gezicht. Niet alleen gas, 

maar ook het gasmaker was een oorzaak van psychologische problematiek. En daarbij, zoals 

Modris Eksteins met recht opmerkte, werd gas niet gebruikt in plaats van, maar tezamen 

met duizend bommen en granaten. Door de bank genomen waren het niet bewusteloosheid 

en krijgsgevangenschap die het lot van de door gas aangedane soldaat bepaalden, maar 

artillerie en machinegeweer, en dus zware verwonding, verminking of dood. Gas, ook de 

niet-letale vormen, was daardoor een wapen dat desalniettemin fataal uit kon pakken. 

Militaire leiders konden dan wel de mening geven dat ‘het beter was van gasvergiftiging te 

herstellen dan te sterven aan een niet-giftige kogel’, veel soldaten keken daar dan ook 

anders tegenaan; al was het maar, omdat vele van hen die wel herstelden, wel degelijk 

langdurig problemen konden ondervinden zoals blindheid en last met ademhalen.46 Het 

waren deze ervaringen die de anti-gasdiscussie in de jaren twintig voedde, in Nederland, 

maar ook elders in landen die wél aan de oorlog hadden deelgenomen. 

 

Het Internationale Rode Kruis 

De opvatting van Magnus over de medische voordelen van oorlogvoering, ook als het een 

gasoorlog betrof, werd gerespecteerd en gedeeld door menig collega; ook als die oorlog op zich 
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45 Robinson, o.c., 51-7; Stéphane Audoin-Rouzeau. ‘Combat’, in: John Horne (ed.), A 
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46 J.C. Diehl, ‘Een en ander over chemische strijdmiddelen’, Nederlandsch Tijdschrift voor 

Geneeskunde’, 1926, II, 1002-1005, 1003; Modris Eksteins, Rites of Spring, Londen 1989, 
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verafschuwde.47 Al nam de meerderheid van de artsen in ieder geval in de oorlogvoerende 

landen zelf, een eerder belligerente dan pacifistische houding aan tegenover gasgebruik. De 

oorlog werd verwelkomd ,omdat hij voor interessante mogelijkheden tot experiment zou 

zorgen, waarvoor ook nog eens voldoende menselijk materiaal ter beschikking zou staan. En 

omdat hij, al zou hij dan de gezondheid van individuen kunnen schaden, de gezondheid van het 

grote geheel - van volk, natie of ras - op een hoger plan zou brengen, zowel fysiek als psychisch. 

Oorlog was niet de vijand van de arts; oorlog was een collega, oorlog was een leermeester.48 In 

hoeverre deze opvattingen overeenkwamen met die van de - enkele - individuele artsen van 

het Internationale Rode Kruis, die veelal een militaire achtergrond hadden, is onduidelijk. 

Duidelijk is echter wel dat het Comité International de la Croix Rouge (CICR), een neutrale 

organisatie die zich niet uit wenste te spreken over de geldigheid of rechtvaardigheid van een 

oorlog op zich, sterk gekant was tegen het gebruik van gas. 

 Op 6 februari 1918 protesteerde het CICR dat kort daarvoor de Vredesnobelprijs 

uitgereikt had gekregen, dan ook tegen het gebruik van gifgas en ander modern, dodelijk 

wapentuig. Volgens het comité maakten deze wapens een einde aan iedere illusie dat oorlog 

een ‘gevecht tussen heren’ was en beklemtoonden de bittere realiteit dat moderne 

oorlogvoering een industrieel gebeuren was, waarin zonder onderscheid des persoons werd 

gedood en verminkt. Het was een uniek protest in de geschiedenis van het CICR dat over het 

algemeen het adagium ‘zwijgen is goud’ zeer ter harte neemt, als gevolg van de principes van 

non-interventie in nationale politiek en neutraliteit op het internationale, politiek-militaire 

terrein. Niet protest tegen de oorzaak van het lijden, maar hulp aan slachtoffers stond voorop. 

                                                 
47 Zie bv.: H. van Eden, ‘Oorlogs- en vredeschirurgie. De methoden der moderne 

oorlogschirurgie toegepast op de vredespraktijk’, Geneeskundig Tijdschrift der 

Rijksverzekeringsbank, 5 (1920), 281-282; A.F. Rath Henricus, Oorlogs- en vredeschirurgie. De 

methoden der moderne oorlogschirurgie toegepast op de vredespraktijk, Amsterdam 1920; 

Otto Lanz, ‘De oorlogswinst der heelkunde. Rede uitgesproken op de Dies Natalis der 

Universiteit van Amsterdam 8 januari 1925’, z.p. z.j. [Amsterdam 1925]. 

48 Zie bv.: Johanna Bleker, Heinz-Peter Schmiedebach (Hrsg.), Medizin und Krieg. Vom Dilemma 

der Heilberufe 1865 bis 1985, Frankfurt am Main 1987; Susanne Michl, Im Dienste des 

“Volkskörpers”. Deutsche und französische Ärzte im Ersten Weltkrieg, Göttingen 2007, Leo 

van Bergen, Before my  Helpless Sight. Suffering, dying and military medicine on the Western 

Front 1914-1918, Farnham 2009. 



In het geval van aanvallen met gebruik van chemische middelen voelde het zich echter 

genoodzaakt de opvatting publiek te maken, dat het hierbij om onnodig onmenselijk handelen 

ging, dat bovendien zowel soldaten als burgers trof. Bovendien was het gebruik van ‘giftige of 

vergiftigde’ wapens evenals het gebruik van ‘projectielen’ die bovenproportioneel leed 

veroorzaakten, verboden volgens de regels van de Haagse Conventie van 1907.49 Het CICR was 

van mening dat het blijvend gebruik van dergelijke wapens, en dan met name gifgas, zou 

leiden tot een situatie waarin oorlog niets anders meer was dan een activiteit gespeend van 

ieder mededogen en gericht op totale vernietiging.50 Door het ‘verschrikkelijk lijden, dat deze 

gassen teweegbrengen; dit aan te zien is nog erger dan de aanblik der wreedaardigste 

verwondingen’, kon er geen twijfel bestaan over het misdadige karakter van het gebruik van 

gifgas. Werd het desondanks ingezet, dan voorzag het CICR ‘een strijd, die in wreedaardigheid 

alles zal overtreffen, wat de geschiedenis tot dusverre aanschouwd heeft’.51 Het moge 

duidelijk zijn: in ieder geval volgens het CICR was gas allesbehalve een humaan wapen. 

 Ofschoon in de praktijk de invloed van de oproep op het gebruik van gas nihil was, 

waren de officiële reacties gemengd. De geallieerden schreven dat zij bereid waren een 

overeenkomst te tekenen, die gifgasgebruik zou verbieden, mits de Duitsers hetzelfde 

zouden doen. Onder verwijzing naar het inzetten van ‘primitieve volkeren’ waarmee 

koloniale troepen werden bedoeld, beschuldigde Duitsland de geallieerden eerst van 

barbaarse oorlogvoering, maar verklaarde vervolgens geallieerde voorstellen op dit terrein 

welwillend te zullen bekijken. Desalniettemin waren over het geheel genomen de reacties 

merendeels negatief. Het CICR werd over en weer van partijdigheid beschuldigd, wat voor 

het comité bevestigde dat de gewoonlijk ingenomen houding van onpartijdigheid en zijn 
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afkeer van openbare verklaringen juist waren.52 Dit zou zijn effect op de lange termijn niet 

missen, want het zou een rol spelen bij later uitblijven van protest van de zijde van het CICR. 

Toen bijvoorbeeld het comité data verzamelde over het gebruik van mosterdgas door de 

Italianen in de oorlog tegen Abessinië in het midden van de jaren dertig, weigerde het de 

bevindingen over te leggen aan de Volkenbond uit angst wederom van partijdigheid te 

worden beschuldigd. En ten tijde van de Tweede Wereldoorlog stond een eendere vrees 

mede aan de wieg van de beslissing van het CICR om geen openlijk protest te laten horen 

tegen de vervolging van Joden door de Nazi’s.53 

 Van de andere kant echter mengde het CICR zich wel sterk in diverse oproepen tot 

vrede en ontwapening tijdens het Interbellum. Zo ondertekende het op 19 juli 1921, 

tezamen met de Liga van Rode Kruis Verenigingen, de volgende verklaring: 

 

  Es heisst nun, im Geist der Menschen erneut die Grundsätze eines Internationalismus zu 

verwurzeln, der die Liebe eines jeden Bürgers zu seiner Heimatstadt, eines jeden 

Patrioten zu seinem Vaterland achtet, der aber auch jeden Menschen lehrt, die Rechte 

seiner Mitmenschen zu achten, indem man das Alltagsleben eines einzelnen durch das 

Licht einer universellen und vergänglichen Gerechtigkeit erhellt.54 

 

Bovendien had het de Volkenbond in 1920 gevraagd om het gebruik van gas te verbieden en 

in 1921 riep het alle landen op een dergelijk verbod te ratificeren.55 

 In de jaren twintig zouden enkele belangrijke veranderingen in de protocollen en 

wetten betreffende het gebruik van gas het licht zien. In juni 1925 werd het Geneefse 

Protocol betreffende het verbod van chemische en biologische wapens opgesteld, waarin de 

vele ondertekenaars, waaronder Nederland, beloofden niet van chemisch of biologisch 

wapentuig gebruik te maken, tenzij ze zelf met chemische wapens zouden worden 
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aangevallen. Dit kan als een grote overwinning van de anti-gasbeweging worden 

gekenschetst,56 en werd volop gesteund door het CICR dat haar nationale afdelingen op het 

hart bond de afschaffing van chemische wapens tot een van de speerpunten te maken.57 

Volgens CICR-historicus André Durand zou dit protocol niet zonder het CICR tot stand zijn 

gekomen, ofschoon het verdrag inhoudelijk gezien eigenlijk meer Haags dan Geneefs recht 

betrof.58 Op de daaropvolgende Rode-Kruisconferentie, Den Haag 1928, werden zowel 

chemische als biologische oorlogvoering veroordeeld.59 

 Echter, op diezelfde vergadering werd al opgeroepen tot het instellen van nationale 

gascommissies in navolging van een aanbeveling van een internationaal comité van 

chemische, militaire en medische experts, dat voor het eerst in januari 1928 bijeen was 

gekomen.60 Slechts twee jaar later werd te Brussel deze veroordeling zodanig afgezwakt, dat 

er ruimte kwam voor defensieve maatregelen tegen chemische oorlogvoering en voor de 

voorbereiding op medische hulp aan gifgasslachtoffers. Bovendien werd er een prijs 

uitgeloofd voor het beste idee over de bescherming van individuen tegen een gasaanval, met 

beloningen voor het beste filtrerend apparaat of gasmasker dat aan de burgerbevolking kon 

worden verstrekt, voor doeltreffende methoden ter verzekering van gasdichte afsluiting en 

luchtvoorziening voor ondergrondse schuilplaatsen, en voor het beste reagens om de aanwe-

zigheid van mosterdgas aan te kunnen tonen.61 Het Rode Kruis bleef met andere woorden 
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tegen gasgebruik ageren,62 deed dit echter eerst door te proberen die wijze van oorlogvoering 

verboden te krijgen en daarna door te proberen haar onnuttig te maken. 

 

Het Rode Kruis en de Nederlandse pacifisten botsen 

Deze nieuwe invalshoek van het Rode Kruis om de gevolgen van gasgebruik te bestrijden in 

plaats van de insteek van 1918 en 1925 te continueren, waarbij op het inhumane karakter 

van het wapen werd gewezen, leidde tot felle pacifistische kritiek. Zo stonden in Nederland 

enkele prominente chemici, onder wie de Leidse hoogleraar E. Cohen, die reeds weigerden 

deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek dat tot productie van chemische wapens 

zou kunnen leiden, kritisch tegenover het Rode-Kruisgifgasstandpunt.63 De antimilitaristische 

dominee J.B.Th. Hugenholtz stemde met Cohen en de zijnen in en stelde dat het 

Nederlandse Rode Kruis (NRK) wispelturig en hypocriet was door in 1928 het Nationale Gas 

Comité (NGC) op te zetten, dat moest nagaan wat de beste wijze was waarop de 

burgerbevolking tegen aero-chemische aanvallen kon worden beschermd.64 In zijn ogen 

dwaalde het Rode Kruis, zowel CICR als NRK, door op te roepen de effecten van gas te 

bestrijden in plaats van het gebruik ervan ondubbelzinnig te veroordelen. 

 

Krachtig moeten wij protesteeren tegen deze vervloekte comedie, deze verleugening der 

volkeren. Nu de militairen, gezeten ook in het Roode Kruis, geen raad meer weten, nu 

onze voortdurende waarschuwingen tot hen doordringen, nu het blijkt dat de 

menschheid reddeloos staat prijs gegeven te worden aan de meest duivelsche oor-

logsmiddelen onzer christelijke regeeringen, waarbij die van Nederland niet achter staat, 

nu moeten wij prijsvragen gaan oplossen...!! Een dwaas die aan zulk (oorlogs)bedrijf nog 

mee doet. Wij rukken bij deze liever het Roode Kruis het masker af, opdat de wereld ziet 
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hoe dit instituut niet anders is, dan hulpapparaat van het militairisme en dat onder den 

schijn van barmhartigheid.65 

 

De zienswijze van Hugenholtz werd verder uitgewerkt door zijn antimilitaristische 

wapenbroeder G.J. Heering, schrijver van De Zondeval van het Christendom (1927), de 

toenmalige bijbel van christelijk pacifistisch Nederland. Volgens beide heren was gifgas 

weinig anders dan de volgende stap op de niet aflatende weg van steeds verdere 

brutalisering van oorlogvoering. Oorlogvoering, en dus ook chemische oorlogvoering, kon 

niet gehumaniseerd worden, doch zou alleen maar steeds ergere vormen aannemen. 

Heering beargumenteerde dat het CICR, door zich te richten op het verminderen van de 

gevolgen van een gasoorlog, in feite bezig was die oorlog te rechtvaardigen. Daarmee 

maakte de organisatie zich schuldig aan het meespelen in de ‘komedie’ genaamd 

oorlogshumanisering.66 

 Zoals gezegd was het NGC van het NRK opgezet om het Nederlandse volk voor te 

bereiden op en te beschermen tegen de mogelijke gevolgen van een toekomstige gasoorlog. 

Terwijl Nederlandse pacifisten volop waren gaan ageren tegen het NRK vanwege haar 

standpunt in deze, gaven de leden van het gascomité  lucht aan geheel andere opvattingen 

over de destructiviteit van gifgas, waarbij sommigen dicht bij volledige rechtvaardiging van het 

gebruik kwamen. Bijvoorbeeld, de inspecteur van de MGD J.C. Diehl, tevens uit hoofde van zijn 

functie lange tijd lid van het NRK-bestuur,67 was van mening dat tijdens oorlog er van een 

beschaafd land kon worden verwacht dat het ‘zo weinig mogelijk dood, lijden en blijvende 

invaliditeit veroorzaakt’. Maar natuurlijk wel ‘zonder dat daardoor […] het bereiken van het 

militaire doel in gevaar wordt gebracht’.68 En dus was gas een legitiem wapen, omdat het mee 

kon helpen aan het bereiken van die militaire doelen.69 Ook Diehl huldigde daarbij de 

opvatting dat in menig opzicht gifgas een humaan wapen was en dat in de pacifistische 

                                                 
65 Hugenholtz, ‘Het Roode Kruis ontmaskert zich’, 3. 

66 G.J. Heering, De Zondeval van het Christendom, Arnhem 1928 (3), 226-227 (incl. 227, noot 

1). 

67 Archief ARA, Hoofdbestuur NRK 1867-1945, inv. 190 (1): Hoofdbestuur NRK aan Diehl, 10-

11-1939 (3191-39); o.c., inv. 175: Min. van defensie aan Hoofdbestuur NRK, 15-10-1930. 

68 Diehl, ‘Een en ander over chemische strijdmiddelen’, 1002. 

69 o.c., 1003, 1005. 



propaganda het inhumane karakter ervan sterk werd overdreven (waarmee hij overigens het 

gelijk wel enigszins aan zijn zijde had, al was bij hem weer van bagatellisering sprake).70 Een 

tweede invloedrijk lid van het gascomité, J. T. H. van Weeren, schreef in 1929 het boek 

Lucht- en Gasoorlog waarin hij het gebruik van gas in de oorlog van 1914-1918 analyseerde 

en betoogde dat, ofschoon gasgebruik niet tot het einde van de oorlog had geleid, het zeker 

een belangrijke rol had gespeeld. Volgens Van Weeren kende (dan wel erkende) 

oorlogvoering geen regels en kon dan ook niet worden ingeperkt, ook niet tegenover de 

burgerbevolking. Dit was een simpel feit waartegen protest zinloos was en dus was 

voorbereiding de enig mogelijke overgebleven handelwijze.71Andere leden van het NGC 

stemden hier min of meer mee in. En dus lag de nadruk van het werk van het comité bij 

training van haar stafleden, vermijding van contact met gas en verzorging van slachtoffers.72 

Het gevolg was dat het NRK gascursussen ging organiseren en ‘ziekenhuis gasmaskers’ voor 

haar staf aanschafte.73 Het testte nieuw ontwikkelde maskers en deelde de bevindingen 

daarvan met andere Rode-Kruisverenigingen waaronder in 1937 het toen reeds volledig 

genazificeerde Duitse Rode Kruis, een ontwikkeling waarvan het NRK op de hoogte was.74 

 Het begon er op te lijken dat het NRK via het door haar opgezette NGC een bocht van 

180 graden had genomen door eerst tegen het gebruik van gas als inhumaan te protesteren, 

naar het ondersteunen van het gebruik als de gevolgen maar zo gering mogelijk konden 
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worden gemaakt. Van belang in dit verband is dat, nadat in 1931 de Nederlandse regering de 

Leidraad Luchtbeschermingsdienst had gepubliceerd, het NGC werd opgeheven. Maar de 

Nederlandse chef van de generale staf, H.A. Seyffardt, verklaarde dat dit niet het einde van 

de rol van het NRK zou betekenen. Met name het trainen van militair personeel en het 

voorlichten van het publiek over de mogelijke gevolgen van een lucht- en gifgasaanval, 

bleven van groot belang.75 

 Voor de Nederlandse vredesbeweging waren de nauwe banden van het NRK met de 

strijdkrachten en zijn weigering een niet mis te verstaan geluid tegen het gebruik van gas te 

laten horen, redenen om in 1929 een krachtige, geweldloze, enkele jaren durende campagne 

tegen de organisatie te beginnen, waaraan ook Nederlandse artsen en verpleegkundigen - 

georganiseerd in de Anti-Oorlogsgroep Verplegenden - meededen. Met name de nationale 

Rode-Kruisverenigingen werden neergezet als militaristische wolven in schaapskledij.76 

 

Conclusie 

Diverse redenen hebben ertoe geleid dat ten tijde van de Eerste Wereldoorlog zelf er van 

een uitgebreid debat over het al dan niet gebruiken van gifgas als oorlogswapen, geen 

sprake is geweest. Ten eerste was er nauwelijks contact, en daarmee discussie, tussen de 

militaire en antimilitaire wereld. Ten tweede, deels als gevolg van de neutraliteit, waren 

zowel de militaire leiding als de dagbladen terughoudend met het publiekelijk vellen van 

morele oordelen. De militairen beperkten hun commentaar tot wat gas kon betekenen voor 

de militaire strategie en voor de overheidsinvesteringen in defensie. De dagbladen 

beperkten zich doorgaans tot ‘de feiten’ en hielden bij eventueel commentaar duidelijk een 

oog gericht op de neutraliteit. Ten derde legden pacifisten nauwelijks nadruk op een 

eventueel inhumaan karakter van gifgas. Het gebruik van dat wapen bevestigde immers 

slechts hun opvatting dat oorlog van zichzelf inhumaan en werk van de duivel was. En ten 
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vierde was voor het grote publiek een dergelijke discussie ook helemaal niet nodig. Meer 

door populaire media als liedjes en tekeningen beïnvloed dan door een diepgaand discours 

en een vol nuances zittende discussie, had de Nederlandse bevolking doorgaans weliswaar 

‘een ruime blik’ met betrekking tot conventionele oorlogen, uitgevochten met kogels en 

granaten, maar werd gas veroordeeld als een ‘oneerlijk’ wapen. Stikken werd gezien als een 

inhumane wijze van sterven en het gebruik van gas ging in tegen het concept van oorlog als 

een min of meer eerlijke strijd van man tegen man. Dit beeld stond al enigszins onder druk 

na enkele maanden van bittere strijd, maar 22 april 1915 ondermijnde dat beeld nog veel 

meer. Al degenen die gas inzetten hadden iedere vorm van beschaving bij het oud vuil gezet 

en de menselijke evolutie in de tijd teruggeworpen. 

 Aan dit gebrek aan discussie tussen de verscheidene, behoorlijk onwrikbare visies op 

gas kwam in het Interbellum een einde. De redenen daarvoor waren de verandering in 

strategie van het Rode Kruis tegenover gasgebruik en door het meer en meer gehoorde 

argument dat gifgas in feite de meest humane vorm van oorlogvoering zou zijn. Het Rode 

Kruis volgde een tweesporenbeleid. Aan de ene kant werkte het samen met bepaalde 

groepen die het gaswapen verbannen wensten te zien, maar aan de andere kant werkte het, 

en zeker vanaf het einde van de jaren twintig, ook samen met groepen die de bevolking 

moesten voorbereiden op het gebruik van gas in een toekomstige oorlog en het zo gering 

mogelijk houden van de gevolgen ervan. Dat gasoorlog een humane vorm van oorlogvoering 

zou zijn ging de antimilitaristen en pacifisten uiteraard te ver, en de duale aanpak van het 

Rode Kruis leidde tot de kritiek dat dit neerkwam op een vorm van legitimering van 

gasgebruik. Deze kritiek werd in Nederland met name luid en fel geuit toen duidelijk werd 

dat het door het NRK in het leven geroepen NGC gas als een militair noodzakelijk wapen zag 

dat een humane oorlogvoering eerder dichterbij dan verder weg bracht. Die kritiek kreeg 

internationaal aanhang toen het CICR in 1930 het eerder ingenomen, abolitionistische 

standpunt verliet en zei dat het pragmatischer en effectiever was om op zoek te gaan naar 

methoden die de gevolgen van gasgebruik konden verminderen. Vanaf dat moment was de 

scheiding tussen hen die gasgebruik als wezenlijk en nooit meer verdwijnend onderdeel van 

oorlogvoering zagen en hen die niets minder dan totale afschaffing accepteerden, totaal. De 

oorsprong van die scheiding is echter reeds terug te voeren op de eerste reacties na de 

beruchte eerste gasaanval in de nabijheid van Ieper, april 1915. 


