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IIet Rode Kruis en de gifgasdiscussie in het interbellum

Leo van Bergen

,,I wish those people who write so glibly about this being a holy war, and the orators who talk so

muchaboutgoingonnomatteÍhowlongthewarlastsandwhatitmaymean'couldseeacase-
to say nothin! ol10 cases - of mustard gL io it, early stages - could see the poor things burnt and

blistered all over with great mustard+oloured suppqrating blisters' with blind eyes - sometimes

temporally(siQ,sometimespeÍmanètrtly-allstickyandstucktogethernandalwaysfightingfor
breath, with voices a."," *hi,p"., saying that their throats are closing and they know they will

choke. The only thing one can sày is that such severe cases don't last long; either they die sooo or

else improve _ usually the formei; they certainly never reach England in the state we have them

here, and yet people insist in saying Goà made the war, when there are such inventions of the Devil

about...'.

Vera Brittain (Rode Kruis-verpleegster in 'WO I), Testament of youth (Glasgow, 1978), 6e druk'

oorspr. 1933,325.

Inleiding
». *ri" wereldoorlog was zojuist zijn laatste jaar ingegaan,-toen_het in 1863

ojgerichte Comité Int-ernational de la Croix Rouge te Genève (CICR) zich

ffiodzaakt voelde te protesteren tegen het gebruik van gifgas en al de andere

íiWinding"n van de moàerne wetenschap. Deze verstoorden het romantisch beeld

van de oór1og als een strdd tussen heren, die met een vast doel voor ogen enkel

en alleen van-Oie middelËn gebruik maakten die voor het bereiken van dat doel

nooOruf."fi3t waÍen. Dit protést ging in tegen de normale handelwijze van zwijgen

over sche;dingen van hàt oorlogsrecht, een afwdking die verdedigd werd door

erop te wijzen dat de gehele bevolking en niet alleen de legers van het gebruik van

liijur r,"tïruchtoffer íerden. Gifgas zou ervoor zoÍEeÍdat "de oorlog weldra niet

ína"rr zal z4n dan een werk va[algem@ne yemietiging zondeÍ eenig mededo-

gen". l

Het gebruik van "vergif of vergiftigde wapenen" was, evenals "projectielen of

zaken àie onnoodig naàeel' veroorzaakten, verboden in het Haags recht, dat

onderdeel van het oàrlogsrecht dattoezagop de middelen waarmee de strijd werd

g"rt .a"n., Mede door f,et, aldus het Geneefs comité, "verschrikftelijk lijden, dat

I Gec. uit: W.P. Wolffensperger, 'Het Roode Kruis en het gebruik van vergiftige gassen', in:

Het reddingwezen, jrg. z (rsis)] r l3-ll7 , aldax I 13-l 14' De oorspronkelilke tekst is vrijwel inte-

graal afgirukt in: enare Ouran d, De Sarqievo à Hiroshima. Histoire du Comité International de

la Croix Rouge (Getève, L978),70"11.
2 Het is zo É onderscheiden van het Geneefs recht. Hierin werd, door middel van de Conventies

van Genève, de bescherming van zieke en gewonde militairen en het medisch personeel (1864 en

1906), de krijgsgevangenen (1929) en de burgers (1949) vastgelegd'
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deze gassen teweegbrengen; dit aan te zien is nog erger dan de aanblik der
wreedaardigste verwondingen", kon er geen twijfel over het misdadige van het
gebruik van gifgas bestaan. Vy'erd het desondanks gebruikt, dan voorzag het CICR
"een strijd, die in wreedaardigheid alles zal overtreffen, wat de geschiedenis tot
dusverre aanschouwd heeft'.3

Het CICR kreeg de toorn van alle oorlogvoerenden over zich heen gestort. Van
alle kanten werd het van partijdigheid beschuldigd.a Deze kritiek zou niet zonder
gevolg blijven. Zij zal een rol spelen bij de reactie op het gebruik van mosterdgas
door Italië tijdens de oorlog in Abessinië. Onder verwijzing naar de neutraliteit
kon het CICR er niet mee instemmen de over het gebruik van mosterdgas door
Italië tijdens de oorlog in Ethiopië verzamelde gegevens aan de Volkenbond ter
inzage te geven.s

Het Internationale Rode Kruis in het Interbellum
Behalve door frictie tussen het oude CICR en de nieuwe, in 1919 gestichte en

voornamelijk op werk in vredestijd gerichte Liga van Nationale Rode Kruisvereni-
gingen, werden de eerste jaren van het interbellum gedomineerd door oproepen
tot ontwapening, tot steun aan de Volkenbond. De eerste door zowel de Liga als
het CICR onderschreven verklaring was het vredesappel van L9 juli 1921. Het had
de bedoeling de niet geringe geestelijke en zedelijke wonden, door de oorlog van
1914-1918 geslagen, te helen en bij te dragen aan het verminderen van de nationale
tegenstellingen. Dit echter zonder de nationalistische gevoelens te kwetsen, die met
de Vrede van Versailles allesbehalve waren verdwenen.

"Es heisst nun, im Geist der Menschen emeut die Grundsàtze eines Internationa-
lismus zu verwurzeln, der die Liebe eines jeden Biirgers 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 verglinglichen
Gerechtigkeit erhellt. " 

6

Op dit appel volgde een aantal soortgelijke oproepen en bepalingen. In November

3 WolffenspergeÍ, a.w., 114-115.a DieterRiesenbergeÍ,FilrHumanitdtinKrieg undFrieden. Das InternationaleRote Kreuz 1863-
1 977 (Göttiingen, 1992), 7 7 -7 9.
t A.w., L32-134. Ook het niet uitbrengen van een toch verre van radicaal appel tegen de massa-

slachtingen en met name de holocaust tijdens de Tweede Wereldoorlog, is deels op deze kritiek
terug te voeren. Al aan het begin van de oorlog had het CICR laten weten uiterst terughoudend
te zullen zijn met openbare, kritische opmerkingen. Met name voorzitter Max Huber wenste alleen
de gewonden van het veld te halen en niet ook nog voor scheidsrechter te spelen. Jean-Claude
Favez, Une mission impossible? Le CICR, les déportations et les camps de concentration nazis
(I-ausanne, 1988), 156-f 58.
6 Gec. uit: A. Durand, 'Das Menschenrechtsdenken der Grönder des Roten Krerzes' , inl. Auszilge
der Revue Internationalc de la Croix Rouge, 39, nr. 5 (sept.-okt. 1988),217,
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1920 had het CICR de Volkenbond al gevraagà tot een verbod van gifgas over te

gaan. Een jaar later werd dit verzoek gevolgd door een beroep aan de staten een

óergelijk vèrbod te signeren.T Op de Rode Kruis-conferentie van 1925 - het jaar

dat het Gasprotocol werd afgesloten, waarmee het gebruik van gas werd verboden

- werd vasigesteld dat de strijd tegen het gebruik van gifgas een van de belang-

rijkste taken van zowel de internationale als van de nationale Rode Kruis-orga-

nisaties zou moeten zijn.8 Een conferentie later (Den Haag 1928) werd de chemi-

sche en bacteriologische ooilogvoering verboden, evenals, in navolging van het

Briand-Kellogg-pact, elke vorm van agressieve strijd.e Te Brussel (1930) werd

de resolutie aanvaard dat verdediging tegen gifgas en verpleging van de slachtof-

fers van een gifgasoorlog, onmogelijk waren. Dus restte het Rode Kruis niets

anders dan dastrijd tegen de oorlog zelf aan te binden.lo

Eind 1931 kwam een vergadering van volkenrechtskundigen in Genève tot de

conclusie dat het noodzakelijk werd alle energie te richten op het voorkómen van

oorlog, omdat "de relativiteit der waarde van internationale bepalingen een factor

is waarmede - helaas - ook voor de loekomst terdege zal moeten worden gerekend,

vooral wanneer één of meer belligerenten zich met algeheelen ondergang bedreigd

achten".ll op de XVe conferentie (Tokio 1934) werd verklaard dat het Rode

Kruis "ungeachtet seiner Tàtigkeit in Kriegs- und Friedenszeiteq im Rahmen

seiner Aufgaben daÍum bemiiht sein muss, jeglichen Krieg zu verhiiten". Tevens

werd in Japan - dat enkele jaren eerder Mantsjoerije had bezet en in de oorlog met

China Roàe Kruis-hospitalen had beschoten,l2 zoals korte tijd later Italië in
Ethiopie zou doen 'de wens tot uiting gebracht dat de nationale verenigingen "mit
a[enlhnen zur Verfiigung stehenden Mitteln ihre Aktion ausweiten, die darauf

abzielt, den Krieg zu verhtiten, und das VersÍlindnis zwischen den Nationen zu

fördern".13
Al deze anti-oodogsbepalingen betekenden echter geenszins dat de oorspronke-

lijke clCR-taak, de zorg voor de militaire slachtoffers van de oorlog, uit het oog

werd verloren.la Bii deze voorbereiding op de hulp in oorlogstijd speelde de ver-

? Riesenberger, a.w., 146.
e A.w., 146.
e 'Internationale Roode Kruis-conferentie', irL: Persdienst, nr.20 (28-ll-1928),5. J.B.Th.

Hugenholtz, 'Protest van generaal-majoor Schuurman' ,'nt Kerk en wede 5, nrs. 3-4 (uli-augustus

1929),38.
r0 c.H. vernède, 'Het Roode-Kruis vraagstuk" inl. orgaan van de nationale bond van

vaplegenden 6 (1933),446. 'Het Roode Kruis machteloos tegen den gasoorlog' , in: Kerk en wede

6, nr.7 (nov. 1930), 17. Riesenberger, a.w., 143'
tt Verslag der algemeene vergadering van de vereeniging Ha Nederlandsche Roode Kruis, 24-6-

1932, 36-37.
12 H. pinkhof, 'China. De onschendbaarheid van de geneeskundige hulpverleening', in:

Nedertandsch tijdschrifi voor geneeskunde, 1933, l, 246l-2462.
13 A. Durand, Das Menschenrechtsdenl<en, 218.
ra Daarvan getuigen ook de openingswoorden van de algemene vergadering van het Nederlandsche

Roode Kruis (NRK) april 1933, uitgesproken door waarnemend secretaris-generaal M. Rutgers,
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1s1-gin€ §gËn gifges eeÍr gote rcl. Dit ondanks de aanbeveling van een in januari

- ilt en ryril 1929 bijeengekomen deskundigencommissie van het CICR (bestaande
uit chemici, artsen en militairen), dat massale gasafweeroefeningen niet gewenst
\rzren te achten vanwege het demoraliserende effect op de bevolking.ts Diezelfde
commissie raadde overigens ook aan een prijsvraag uit te schrijven voor het
aandragen van ideeën ter gasbescherming. Aldus geschiedde. Prijzen stonden ter
beschikking voor het beste filtrerend apparaat of gasmasker, dat aan de burgerbe-
volking kon worden verstrekt; voor doeltreffende methoden ter verzekering van
gasdichte afsluiting en luchtvoorziening voor ondergrondse schuilplaatsen, en voor
het beste reagens om de aanwezigheid van mosterdgas aan te kunnen tonen.ló
Drie jaar eerder al, in 1925, was op de Rode Kruis-conferentie te Genève overeen-
gekomen dat het Rode Kruis verplicht bleef, in samenwerking met de miliiaire en
politieke autoriteiten, te blijven speuren naar middelen om het gevaar van gas
teniet te doen.rT Op dezelfde conferentie waar dit streven hopeloos werd ver-
klaard, zoals gezegd: Brussel 1930, werd aanvaard dat de opleidingen van het
Rode Kruis bij de tijd moesten blijven. Dit betekende ondermeer dat aandacht
moest worden besteed aan de taak van de verpleegsters bij een aanval met
chemische middelen.ls Tevens werden bepalingen aangenomen voor de verdedi-
ging tegen luchtaanvallen.le Twee jaar vóór de Brusselse conferentie was in Den
Haag de resolutie aangenomen dat, als gevolg van zijn roeping te helpen en te
helen, het de plicht van het Rode Kruis was te blijven zoeken naar middelen die

arts in het Rode Kruis-ziekenhuis te Den Haag, hoofdbestuurslid vat 1925 tot 1934 en erelid tot
zijn dood in 1936: "Mocht men in November 1918 na het medeleven van zooveel ellende meenen
dat dit wel de laatste oorlog (...) zou zijn geweest, thans moet men gaan twijfelen. Het Nedet-
Iandsche Roode Kruis zou zijn plicht verzaken als het naliet zich voor te bereiden op hulpverlening
voor zieken en gewonden.' Verslag alg. verg. NRK,284-1933,26.
15 K.J. Hondius, 'Het wetsontwerp op de luchtbescherming', in: De nieuwe kaers 19, nr. 2 (febr"
1936),2, ook: P.H, van Rooijen, 'Bescherming tegen giftige gassen en gasmaskerade', in: IleÍ
reddingwezen / De samaritaan, 1933,382-383. Van Rooijen, reserve-officier van gezondheid,
beargumenteerde dat gasafiveeroefeningen nuttig waÍen voor de bescherming van het individu bij
kortstondige calamiteiten, Bescherming van een gehele bevolking in tijd van oorlog was echter zijns
inziels 6amsgslijk.
t6 J.B.Th. Hugenholtz, 'Het Roode Kruis ontmaskert zich', in: De nieuwe koers, jrg. 12, nr. 6
(uni 1929),3. ArthurMiillerLehning,'Dereddendeprijsvraag', in: idem, Politiekencultuur@en
Haag z.j.) (1930), 111-112.
r7 Riesenberger, a.w., 146.It A, Reineke, 'Overzicht van de werkzaamheden van de velpleegsters-commissie der XIVe
Intemationale Roode Kruis-conferentie, gehouden te Brussel 6-ll october 1930', in: Orgaan van
de nationale bond van verplegenden 3 (1930), 363. A. Reineke, 'Uittreksel uit het rapport over
de werkzaamheden van deverpleegsters-commissie der XlVdeinternationale RoodeKruis-conferen-
tie, gehouden te Brussel 6-1 I oct. 1930', in: Tijdschrifi voor Tiekenverpleging 40 (1930),764. A.
Reineke was overigens de eerste vrouwelijke NRK-afgevaardigde op een Rode Kruis-conferentie.

'e A.J. Vleer, De taak van het Roode Kruis in oorlog en wede (DenHng, 1942), 15.
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de gevolgen van een aero-chemische aanval konden verzachten.2o Deze resolutie

was voorafgegaan door de aanbeveling aan de nationale comités van de CICR-
commissie van deskundigen om tot de vorming van speciale gascommissies over

te gaan.zr

"La Commission, constatant que la protection des populations civiles e§t, avant

tout, une question nationale, propose la création dans chaque pays, sous les

auspices de la Croix-Rouge nationale, d'une commission mixte, composée de

représentants des autorités et de groupemants sociaux, particulièrement

iniéressés à la protection de la population contre la guerre chimiq're."»

Ondanks dus het gegeven dat diezelfde commissie grootscheepse oefeningen niet

goed voor het moreel van de bevolking had geacht en ondanks dus het gegeven

dat de chemische oorlog was vèrboden, was voorbereiding gèboden. Het was

immers niet zeker of een ieder zich aan het verbod zou houden.

Dit betekende niet dat de resolutie van 1930 die de strijd aanbond met de chemi-

sche en bacteriologische oorlogvoering, niet werd aangenomen, al ging zij tegen

de wens èn de overtuiging van een groot deel van de aanwezige militairen in.
Maar, al werd er herinnerd Íran eerdere veroordelingen van de gifgasoorlog,

Brussel 1930 betekende toch een terugkeer naar pragmatisch handelen. De instel-

ling tegenover oorlog was, in vergelijking met het einde van de wereldoorlog,

duidelijk veranderd. Oorlog betekende niet meer de negatie van alle recht. Elk
recht, ook het volkenrecht, was op machtsmiddelen en dus op (militair) geweld

Íumgewezen. oorlog was weer een rechtsmiddel geworden en de in de oorlog
' gebruikte middelen rechtmatig, indien de militaire noodzaak het gebruik ervan

voorschreef.a

Nederland en de gasresoluties van het Rode Kruis
Hoe nu werd in Nederland tegen deze resoluties aangekeken? In de discussie

hierover speelden drie partijen een rol: het ministerie van defensie en het

parlement, de vredesbeweging en natuurlijk het Rode Kruis zelf.

D Otto Muntsch, Leitfaden der Pathologie und Therapíe der Kampfgaserkrankungen (Leipzig,

1932), voorwoord.
2rHoofdbestuurNRKl86T-1945,inv.nr. 175:Constititiondecommissionsmixtesnationalespour
la protection des populations civiles contre la guerre chimique (nr. 485-28).
2 Lucien Cramer, 'I-a guerre chimique', in:. Revue internationale d.e la croix rouge, 1928, 126.

Voor de rol van de nationale verenigingen in die commissies z'e: 132-133. Voor de samenstelling

van de deskundigencommissie: 109-ll0 (voor Nederland: N. schrijver, inspecteur van de

geneeskundige dienst der landmacht, J.T.H. van Weeren, luitenant van de artillerie, en M.F. van

't Sant, hoofd politie Den Haag).
a Riesenberger, a.w., L47, 149.

T9



De Tweede Kamer
Ofschoon een van de eerste burgers die tot het ambt van minister van defensie

werd geroepen, stemde L.N. Deckers met de militaire bezwaren tegen het verbod
op gifgasgebruik in. In antwoord op de SDAP'er J.H.F. Zadelhoff, die zijn
ontwapeningsstandpunt staafde door te verwijzen naar de ClCR-deskundigencom-
missie, had Deckers december 1929 beweerd dat "aanwending van chemische
strijdmiddelen in agressieven zin noodzakelijk" was - omdat zo een bepaald terrein
tijdelijk ontoegankeldk kan worden gemaakt - en dat zeer wel het hoofd kon
worden geboden aan een aanval met chemische middelen.z

In de redevoering van Deckers kwam zeer duidelijk het ambivalente karakter
van de houding van het Rode Kruis naar buiten. Konden bewapenings- en

gifgastegenstanders hun standpunten kracht bijzetten door richting Genève te
wijzen, de minister van defensie deed hetzelfde. Dat gezegd werd dat volgens het

Internationale Rode Kruis (IRK) - het in 1928 overeengekomen samenwer-
kingsverband tussen CICR, Liga en nationale verenigingen - verdediging in een
gasoorlog onmogelijk was, berustte op een misverstand. Het tegendeel was waar.
Dit bewees de eerdergenoemde prijsvraag . Zij leverde het bewijs "dat de commis-
sie van deskundigen bescherming van de burgerbevolking (...) tegen gasaanvallen

volstrekt niet onmogelijkacht". Anders had, zo beredeneerde Deckers logischer-
wijs, "het uitschrijven van een prijsvraag vermoedelijk achterwege kunnen blij-
ven. "25

De vredesbeweging
Het tweeslachtig gifgasstandpunt van het Rode Kruis deed de controverse tussen

preventie en humanisering, tussen vredesbeweging en Rode Kruis, weer oplaai-
en.26 J.B.Th Hugenholtz, prominent lid van het christen-antimilitaristische Kerk
en Vrede, ontstak in woede. Het in 1927 genomen besluit oefeningen te
organiseren terwijl bescherming onmogelijk was en de tegelijkertijd aan de

regeringen gegeven raad hun beschermende maatregelen aan andere regeringen
mede te delen, waren te onzinnig om waar te zijn. Militaire programma's waren
geheim dus was het niet mogelijkte weten waartegen dan wel bescherming gezocht
moest worden, Tevens zou niemand serieus overwegen het desondanks opgezette
beschermingsprogramma openbaar te maken.'De enige actie tegen gifgas die
volgens hem zinnig was, was die van de Leidse scheikundige E. Cohen, die alle

u J.H.F. Zadelhoff, rede 2e kamer, ir: Verslag van de handelingen der staten-generaal, 1929'
1930, f07f -1074, aldaar 1074. L.N. Deckers, rede 2e kamer, in: a.w., n$-n59, ildaar L256.

'Een rekest van de fongeren Vredesactie', in:. Kerk en wede 6, w.2 (uni 1930), 17'
5 Deckers, a.w,, 1256.
x Riesenberger, a.w., 147-149"
27 J.B.Th.Hugenholtz,'Deregeeringeninverlegenheid',ir:Kerkenwede3,nr, 10(febr. 1928),

87.
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medewerking aan de produktie van chemisch oorlogtuig had geweigerd.2s Het

is dan ook niet verbazingwekkend dat de eén jaar later uitgeschreven prijsvraag

hem wederom in de Pen deed klimmen.

,'Waarom informeert het Roode Kruis, dat onderdeel is van het leger in alle

landen, niet bij de generale staven, die alle om strijd beweren, dat zij goed

toegerust zijn, dat de maskers uitstekend werken en de bevolking dus helemaal

niet ongerust hoeft te zijn? 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 waarschu-

wingen tot hen doordringen, nu het blijkt dat de menschheid reddeloos staat

prijs gegeven te worden aan de meest duivelsche oorlogsmiddelen onzer chris-

telijke regeeringen, waarbij die van Nederland niet achter siaat, 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 hoe dit instituut niet anders is, dan hulpapparaat van het militairisme en dat

onder den schijn van barmhartigheid."2e

Ook Hugenholtz' niet-gelovige wapenbroeder Albert de Jong werd door het

gifgasstandpunt van het Rode Kruis met weerzin vervuld. Vandaar dat hij namens

het anarchistische Internationaal Anti-Militaristisch Bureau tegen Oorlog en

Koloniale Onderdrukking (IAMB) een brief opstelde ten tijde van de in 1928 te

Den Haag gehouden 13e IRK-conferentie, die in diverse talen aan de congresgan-

gers werd uitgedeeld. Zonder veel succes overigens, want de verschillende

exemplaren werden ogenblikkelijkin beslag genomen, hetgeen volgens de redactie

van De wapens neder weer eens "een ergerlijk stukje willekeur tegenover de

anti's" was, "want een dergelijke inbeslagneming steunt op geen enkele

verordening of wet".30 De Jong wees er in de brief op dat het Rode Kruis in
diverse landen samenwerkte met de regering en onder auspiciën van het ministerie

van oorlog stond. Hierdoor ontstond een vicieuze cirkel, omdat het Rode Kruis
onderzoek verrichtte naar noodzakelijk geachte afweermiddelen, zijn bevindingen

doorspeelde aan de regering, waarop het ministerie van oorlog opdracht kon geven

tot het fabriceren van gassen die tegen de gevonden afweer resistent waren.

"Het IAMB noodigt daarom de deelnemers uit, alle connecties met de

oorlogsministeries te verbreken en zich tot de volkeren te wenden met de

openlijke erkenning, dat tegenover de verschrikkingen van de komenden oorlog

alle Roode Kruis-werk aÍrflzalig lapwerk is en dat er maar één bescherming der

a J.B.Th.Hugenholtz,'Oorlogsdienstgeweigerddoorscheikundige',in:Kerkenwede4,u.
2-3 (uni-juli 1928), 61.
2e Hugenholtz, Het kK ontmasken zich,3.
r 'Het Roode Kruis en de gifgassen', in: De wapens neder 24, nr. L1 (uov. L928),3-
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volkeren mogelijk is n.1. dien oorlog te verhinderen door alle oorlogsvoorberei-
ding te staken!"31

Een bevestiging van zijn standpunt kreeg De Jong op een kort daarna door de
Intemationale Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid georganiseerde conferentie
over moderne krijgsmethoden en de bescherming van de bevolking. Volgens het
verslag in Persdienst, het orgaan van de Internationale Anti-Militaristische
Kommissie (IAK), verklaarde de Poolse arts Budszinska-Tylicka, die in de Eerste
Wereldoorlog veel door gas vergiftigde soldaten had behandeld, dat hoogstens tien
procent van de gasgewonden gered kon worden, "terwijl de anderen onder de
hevigste pijnen moeten sterven, stikken of verbranden".

"De middelen die het Roode Kruis in zijn laatste conferentie als bescherming
tegen den modernen oorlog genoemd had, noemde ze ook geheel ontoereikend
en onmogelijk, terwijl ze buitendien door de ingrijpende veranderingen in het
dagelijksch leven een soort oorlogspsychose moeten te weeg brengen."32

De door de regeringen en Rode Kruis genomen maatregelen om de bevolkingen
te beschermen tegen gifgasaanvallen en luchtbombardementen bleven de radicaal
pacifistische gemoederen bezighouden.33 Zo vroeg H.H. Meulenbelt jr., lid van
de Jongeren Vredesactie, zich aan de hand van vijf door het Utrechts Rode Kruis
in 1931 georganiseerde voorlichtingsavonden over de vraag "wat te doen bij een
gifgasaanval?", af wat het Rode Kruis met dergelijke avonden dacht te bereiken.
Waarschijnlij k geruststelling, maar dat zou, aldus Meulenbelt, valse geruststelling
zijn. In ieder geval was het geen wonder dat door dergelijke praktijken het Rode
Kruis, ook in Nederland, door meer en meer mensen als een verlengstuk van het
militair apparaat werd gezien. Natuurlijk, het Rode Kruis had ten tijde van de
oorlog een hoop levens gered en veel lijden verzacht, maar enkel het verzachten
van leed was niet meer en mocht ook niet meer de Aak van het Rode Kruis zijn.
Die taak moest zijn: "het radikaal tegengaan van een toekomstigen menschen-

3r Idem, zie ook: 'Het Roode Kruis en de gifgassen', in: De nieuwe koers 11, nr. ll (nov. 1928),
1t-12.
32 'De anti-gifgasconferentie te Frankfort', in: Persdienst, m.22 (ca. dec. 1928),2. De 'oor-
logspsychose' zou e€n rol in de antimilitaristische argumentatie blijven spelen. Zo wees iL 1934
J. Ruttink de gedachte af dat bij gebleken onmogelijkheid van algehele bescherming, in ieder geval
gedaan moest worden, wat gedaan kon worden. Het was zijns inziens niet juist de bevolking in
een voortdurende staat van oorlogswaakzaamheid te houden en haar voortdurend te confronteren
met de gedachte: 'de ander' is oorlogszuchtiger dan wij. J. Ruttink, 'De mogelijkheid der lucht-
bescherming', in: Het fundament I (1934), lcLr. 7 , 9. Ook in een in 1932 verschenen boek van de
Interparlementaire Unie werd naar voÍen gebracht dat doeltreffende bescherming van de bevolking
onmogelijk was. Riesenberger, a.w., 147.

'1 Ziebv.:'Destaatbedreigteenweerloosvadedand',in:Dewapensneder2T,nr.2(febr.1931),
1
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moord",34
Deze kritiek leidde ertoe dat, toen in augustus 1932 te Amsterdam de Internatio-

nale Vereniging van Artsen tegen Oorlog en Fascisme in het leven werd geroepen,

het Rode Kruis een oneervolle vermelding in de oprichtingsverklaring kreeg.

"Die in allen I;iindern in letzter Zeit mit àu8erster Intensilàt betriebene Agitation

ftir den Gas- und Luftschutz zeigt, dar man den kommenden Krieg als nahe

bevorstehend erwartet. Àrzte stehen an ftihrender Stelle bei der Organisierung

des Gas- und Luftschutzes. Dieser ist um so gefàhrlicher, als er sich unter dem

Schein defensiver Ma8nahmen abspielt. Eine besondere Rolle hierbei spielen

die einzelnen SekÍionen des 'Internationalen Roten Kreuzes" deren Tàtigkeit
die Massen im Kampf gegen den Krieg liihmt"'35

Het Nederlandsche Roode Kruis
Invloed op het doen en laten van het NRK met betrekking tot de produktie van

en de bescherming tegen gifgas, had bovenstaand protest niet. Ondanks alle inter-

nationaleveroordelingen namhetNRK, overeenkomstig deaanbeveling vanjanuari

1928, het initiatief tot de Nationale Gascommissie. Het bleef een leidende rol
spelen in deze commissie, die tot taak had te onderzoeken hoe de burgerbevolking

hèt best tegen een aanval met gas beschermd kon worden.36 Dit diende een natio-

naal belang, aldus het hoofdbestuur.3T

Een van de vooraanstaande adviseurs van het NRK inzake gasbescherming en

later ook lid van de Nationale Gascommissie was de inspecteur van de geneeskun-

dige dienst der landmacht J.C. Diehl, die ambtshalve ook deel uitmaakte van het

NRK-bestuur. Hij was de opvatting toegedaan dat tijdens een oorlog "van een be-

schaafd volk" mocht worden geëist "dat deze zo weinig mogelijk dood, lijden en

blijvende invaliditeit veroorzaakt, zonder dat daardoor natuurlijk het bereiken van

het militaire doel in gevaar wordt gebracht'.38 Dit betekende echter niet dat hij

enige geneeskundige vraagtekens zette bij het gebruik van gifgas. Gas was een

legitiem wapen, omdat het het bereiken van het militair doel kon bevorderen, en

dui niet met bovenstaande opvatting in strijd was.3e In vergelijking met andere

wapens die bij het publiek minder afschuw opwekten, was gas zelfs humaan te

noemen. Dit onderstreepte hij met de uitkomst van allerlei onderzoeken, die

34 H.H.Meulenbeltjr.,'Gifgasaanvallendoorgepraatengetheoretiseer...geneutraliseerd',in:De
nieuwe koers 14, nr. 3 (maart 1931), 4'
35 T.M. Ruprecht, C. Jenssen, (Hrsg.), tis*ulap oder Mars. Àrzte gegen d.em Krieg (Bremen,

1991), 301.
16 Het Nederlanàsche Raode Krais @en Haag,l931),54.
37 ArchiefHoofdbestuurNRK 1867-1945, inv. nr. 175, 18-10-1928: HoofdbestuurNRKaan chef

generale staf.
Í J.C, Diehl, 'Een en ander over chemische strijdmiddeten', in:, Nederlandsch tiidschrifi voor

geneeskunde, L926, ll, lOO2.

" A.w., 1003, 1005.

23



:i.esxËÍl aantonen dat gas weinig letsel toebracht en slechts in een enkel geval de
dood tot gevolg had gehad. Een van die onderzoeken was uitgevoerd door de
Zwitserse militair Schleich, van wie hij met volledige instemming de opinie
citeerde "dat het beter is van een gasvergiftiging te genezen dan te sterven Íum een
niet-giftig schot, dat het gebruik van chemische strijdmiddelen een belangrijke
vermindering van de gruwelijkheid van den oorlog ten gevolge heeft gehad en ten-
slotte, dat de geheele propaganda tegen de gassen in hooge mate immoreel is".a0
Dat protest was namelijk gebaseerd op sterk overdreven gruwelverhalen.
Bovendien riep, aldus Diehl, èlk nieuw wapen eerst protest op, om daarna
volkomen te worden geaccepteerd.al

Diehl zal bij dit laatste argument de oorlogsliteratuur in gedachten hebben
gehad, wa,arvan Im Vy'esten nichts neues, van de Duitser Erich Maria Remarque,
enkele jaren later hèt voorbeeld zou worden. In zijn boek zou Remarque zijn
hoofdpersoon, Paul Bàumer, laten zeggen dat de eerste minuten van een gasaanval
over leven en dood beslisten. Zouhet masker luchtdicht afsluiten? Hij hoopte van
ganser haÍe, want hij kende "die furchtbaren Bilder aus dem Lazarett: Gaskranke,
die in tagelangem Wiirgen die verbrannten Lungen stiickweise auskotzen".42 Dat
luchtdicht afsluiten van het gasmasker was overigens geen onverdeeld genoegen.

"Mein Kopf brummt und dröhnt in der Gasmaske; er ist nahe am Platzen. Die
Lungen sind angestrengt, sie haben nur immer wieder denselben hei8en, ver-
brauchten Atem, die Schlàfenadern schwellen, man glaubt zu ersticken."a3

Dit leidde er toe dat niet zelden de maskers te vroeg werden afgedaan.

"Einen Unterstand voll (unge Rekruten) finden wir mit blauen Köpfen und
schwarzen Lippen. In einem Trichter haben sie die Masken zu friih losgemacht.
Sie wuBten nicht, daB sich das Gas auf dem Grunde am làngsten hiilt: als sie
andere ohne Maske oben sahen, rissen sie sie auch ab und schluckten noch
genug, um sich die Lungen zu verbrennen. Ihr Zustand ist hoffnungslos, sie
wiirgen sich mit BlutstÍirzen und Erstickungsanfàllen zu Tode. "4

De Engelse dichter en in 1918 gesneuvelde frontsoldaat Wilfred Owen had ten tijde
van de oorlog zelfal door gas verraste soldaten beschreven. Zij stierven langzaam
onder het uitspuwen van een dikke, groene brei"

"As under a green sea I saw him drowning.

{ A.w., 1003.
o' A.*., 1002-1003.
o2 ErichMariaRemaÍque, ImWestennichtsneues(Frunkfurta.M./Berlijn, lg83(726::-75.OOOtal))
(oorspr.: 1929),54.
43 A.w.,55.4 A.w.,96-97.
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In all my dreams, before my helpless sight,

He plunges at me, guttering, choking, drowning. (...)
If you could hear, at every jolt, the blood
Come gargling from the froth-comrpted lungs ('..)
My friend, you would not tell such high zest

To children ardent for some desperate glory,
The Old Lie: Dulce et decorum est Pro patria mori".as

Natuurlijk, Remarque was romancier en Owen dichter. In hun romans en gedichten

beschreven zij de oorlog zoals zd die hadden gezien, met alle dichterlijke vrijheid

van dien. Maar, al ben ik overtuigd van de waarheid van Paul Fussels woorden

in diens The great war and modern memory, dat "the war was much worse than

any description of it possible in the twentieth and thirties could suggest. Or, of

"ou.s", 
wtrite it was going on",a6 zelfs als Remarque's en owens opmerkingen

tot Diehls categorie 'sterk overdreven gruwelverhalen' moeten worden gerekend,

dan nog is de verdediging van chemische oorlogvoering - een verdediging die niet

u".r*ukt" toen de gassen wel degetijk al dodelijk waren - bedrieglijk en mislei-

dend. Dit werd onlangs nog eens door Modris Ecksteins naar Yoren gebracht. Gas

werd "niet gebruikt omdat het humaner was, mÍur om de frontsoldaat aan nog een

verschrikking te meer bloot te stellen". Gas werd met andere woorden "niet ge-

bruikt in plaats van, maar in combinatie met aÍillerie". Om dit te staven haalde

Ecksteins een Engels artillerist aan die daar in mei 1915 al op had gewezen. Dat

gas werd ingezet om de tegenstander tot overgave te dwingen door hem tijdelijk
buiten gevecht te stellen was een smoesje voor de publieke opinie. Na door het

gas te zijn bedwelmd werden allen die zich niet meer konden veÍïoeren aan de

6ajonet g"r"g"n. De overigen werden in versufte toestand gebombardeerd.aT

Diehl speelde een grote rol in het Rode Kruis, ook nog na zijn afscheid in het

begin van de jaren dertig,as en zijn opinie over gifgas was tevens de opinie van

de Nationale Gascommissie, waarin hij zitting had.4e Dat P.J.Ph. Dietz, vanaf

1909 verbonden aan het Rode Kruis-ziekenhuis te Den Haag en ondervoorzitter

van de hoofdstedelijke afdeling, erop aandrong dat de informatie door de gascom-

missie verstrekt "zuiver zakelijk" zo:u zijn, "met voorbeelden en gecontroleerde

45 wilfred owen, 'Dulce et decorum est" in: Paul Fussell, 7fte Bloody game. An anthology of
modern warfare (Londen, l99l), 166.
{ Paul Fussell, The great war and modern memory (Loaden, L9771' 174.
a7 Modris Ecksteins, Lenteriten. De eerste wereldoorlog en het ontstddn van de nieuwe tijd
(Houten, 1990), 185. Ook volgens Verdoorn kon gas geen aanspraak op de titel'humaan wapen'

maken. Door de geruisloosheid en het onpersoonlijke gasmasker, maakte het de oorlog - zo moge-

lijk - nog onmenselijker. J.A. Verdoom, Arts en oorlog. Medische en sociale ZorB vcrn oor-

logsslachtoffers in de geschiedenis vanEuropa. Een inleiding inde medische pol'emologie, met een

voorwoord van B.V.A. Ralizg (Amsterdam 1972) deel II' 602{03.
4 ArchiefHoofdbestuurNRK L867-I945, inv. nr. 190 (l): HoofdbestuurNRK aan Diehl 10-ll-
1939 (nr. 3191-39).
o' A.w., inv. nr. 175: Min. van def. aan Hoofdbesuur NRK' 15-10-f930.
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cijfers (...), zonder pacifistische propaganda of aanvechtbare beweringen",50 was

geheel overbodig. Punt A.a van de Taak der nationale commissies van het Roode

Kruis inzake bescherming der burgerbevolking tegen gasaanvallen maakte duidelijk
dat het ontzenuwen van "de meest phantastische voorstellingen" over de uitwerking
van gas, de eerste noodzakelijke stap voor een effectieve bescherming van de

burgerbevolking was. Indien nagelaten werd de "relatieve 'humaniteit' der

chemische strijdmiddelen" duidelijk te maken, zou de bevolking nooit "een zekere

' gasdiscipline' " kunnen worden bij gebracht. 5t

Dietz' Haagse afdeling schafte overigens medio jaren dertig, toen de discussie

over nut en onnut van bescherming tegen gasaanvallen nog volop werd gevoerd,

voor het Rode Kruis-ziekenhuis een installatie voor bescherming tegen gasaanval-

len aan. Het Rode Kruis handelde liever dan dat het praatte, aldus Dietz. Er
werden gascursussen gegeven en zogenaamde'ziekenhuismaskers' aangeschaft.s2

Tevens werd een gasmasker van de firma-Loos getest en goed bevonden. Inlich-
tingen hierover werden met medeweten van het hoofdbestuur, in 1937 vertrouwe-
lijk aan het Duitse Rode Kruis (DRK) doorgespeeld. Dit ofschoon toen al bij het

NRK bekend was dat die vereniging meer de Duitse staat en het Duitse leger, dan

de universele humaniteit diende.s3

Ook het in de Gascommissie invloedrijke Lucht- en gasoorlog van J.T.H. van

Weeren, lid van de Nederlandse delegatie van de ClCR-deskundigencommissie,
sprak de taal die de Taak der nationale commissies kenmerkte. Wapens, zoals
gifgas, werden enkel en alleen ingezet om het doel van de oorlog te bereiken, een

oorlog die blijkbaar op elk gewenst moment kon worden afgebroken. Een oorlog
die volgens Van Weeren dus geen enkele eigen dynamiek, geen enkele eigen

wetten kende. Om nu het moreel van de bevolking niet in gevaar te brengen was

het van het hoogste belang dat deze "juiste denkbeelden omtrent den modernen
oodog gemeengoed" werden. Dit zou volkomen onnodige paniek verhinderen,
hetgeen noodzakelijk was omdat paniek wel eens de nederlaag tot gevolg zou

kunnen hebben. Ofschoon zelden of nooit een nieuwe oorlog op de voorgaande
had geleken, verwachtte Van Vy'eeren niet dat in een volgende oorlog wezenlijk
andere strijdmiddelen gebruikt zouden gaan worden dan tussen 1 augustus 1914

en 11 november 1918. Dergelijk nuchtere en belangrijke inzichten werden echter

bemoeilijkt door pacihstische en defaitistische beschouwingen. Zii deden het

voorkomen alsof gas- en luchtaanvallen op de bevolking waren gericht" Dode en

' A.w., inv. nr. 175: P.J.Ph. Dietz aan secr. Nat. Gascomm, 2l-10-L928.
5r Idem, 18-10-1928, Taak der nationale commissies van het Roode Kruis inzake bescherming der
burgerbevolking tegen gasaanvallen.
52 'Roode Kruis ziekenhuis te Den Haag tegen gas beschermd', in: Het ziekenhuiswezen 9 (1936),

319. Ook: A.C. Nieuwenhuijzen Krusemann-F.M. Gerritsen, Van te huis tot ziekcnhuis, Het

Haagse Rode Kruis ziel<enhuis van 1889 tot 1991 (Groningen, 1992), 101.
53 Archief Hoofdbestuur NRK 1867-1945, inv. nr. 175: DRK aan NRK 2-2-1937, inlichtingen
frrma-Loos l8-2-l937, Loos aan RK-ziekenhuis Den Haag 20-2-1937, NRK aan DRK23-2-1937,
DRK aan NRK 26-2-1937 (nr. 112-37).
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gewonde burgers waren echter, aldus van weeren, slechts een bijeffect van de

oorlog.54
Nitret verschijnen van de Leidraad Luchtbeschermingsdienst in 1931, had de

Gascommissie haal bestaansrecht verloren, maar chef van de generale staf

luitenant-generaal H.A. Seyffardt - tien jaar later de leider van de Nederlandse

SS-vrijwilligers - liet het NRK weten dat er een ruim arbeidsveld braak bleef

liggen. De voorlichting van de bevolking omtrent gas- en luchtaanvallen moest

Oóàrgang vinden en oók bij het opleiden van personeel voor de noodzakelijke

hulpverlàning kon het NRK niet worden gemist.ss De opleiding van 'gasploegen'

bij àe colonnes werd ter hand genomen; Rode Kruis-artsen konden de gascursus

vóor militair geneeskundigen volgen en de 'gaskamer' in het kamp te V/aalsdorp

stond op zaterdagmiddag ter beschikking van het NRK. Overeenkomstig

bovengenoemde Leidraad werd met de Luchtbeschermingsdienst samengewerkt,

hetgeen betekende "dat de gasploeg van de plaatselijke transportcolonne (de

,oo-.lop". van het huidige Rode Kruis Korps. LvB) volledig wordt geoefend in het

verleenen van eerste hulp aan gaszieken, het disinfecteeren van met gas besmette

ruimten en terreinen, het gasdicht maken van lokalen enz. terwijl die ploeg zich

verbindt om, in tijden van onrust onder den leider van den Luchtbeschermings-

dienst werkzaam te ,Un".'u
Blijkbaar vonden de oefeningen van de transportcolonnes met het nodige enthou-

siasmè plaats, want in 1932 moest het hoofdbestuur nog honderd extra maskers

aan het ministerie van defensie vragen, bovenop de tweehonderd die al eerder in

bruikleen waren gegeven. Siersma, van de afdeling Ede, oordeelde dat deze

oefeningen zeer nuttig waren, niet alleen in tijd van oorlog, maar ook bij ongeluk-

ken in àe chemische industrie.s? De oefeningen misschien wel, maar dan toch

niet met dezelfde maskers. Het betrof oefenmaskers, die bij echt gevaar volslagen

waardeloos waren.58

to A.w.,inv.nr. 175:J.T.H.vanWeerenaanBeelaertsvanBlokland5-12-1929,1.^l.H'vanWee-
ren, Lucht en gasoorlog (nr. 1853-29). Zie ook: idem, hoofdbestuur NRK aan A.W' Leeflang,

l6-4-Lg34 (nr. 525-34). Ook Leeflang waarschuwde tegen indianenverhalen door ondeskundigen

afgestoken. Dit had alleen maar eisen tot eenzijdige ontwapening tot gevolg'
,t A.*., inv. nr. 175: J.C. Diehl aan luit.-gen. De Quay (voorz. Nat. Gascomm.), 2'7-ll-1931;

idem, H.A. Seyffardt aan hoofdbestuur NRK, 30-l 1-1931. H. Bakker, 'Het Nederlandsche Roode

Kruis', in: Oficieel getlenkboek. lJitgegeven t.g.v. het 4}-jarig regeeringsiubileum van koningin

Wilhelmina (AmsteÍdam, 1938), 822.
5ó ArchiefHoofdbestuurNRK 186'].-1945,inv. nr. 175: hoofdbestuurNRK aan best. afd. Bergen-

op-Zoom, 5-2-1934; Leidraad voor de burgemeesters bij het nemen van maatÍegelen teÍ

bàscherming van de bevolking tegen de gevolgen van aanvallen uit de lucht. I-eidraad

Luchtbeschermingsdienst(Breda lg3l),2,9,11,11.ook:JaarverslagNederlandscheRoodeKruis
1935,35-36.
57 Verslag alg. verg. NRK., 24-6-1932,28,85-86.
5s ArchiefHoofdbestuurNRK 1867-1945, inv. nr. 175: HoofdbestuurNRK aan afd. UtÍecht, l3-2-

1935.
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Nawoord
Ofschoon het Internationale Rode Kruis in de jaren twintig meermaels het gebruik
van gas veroordeelde, bleef de voorbereiding op dat gebruik geboden en ook
doorgaan. In Nederland speelde het Rode Kruis hierin een voora.anstaande rol. Het
volgde de aansporing van een internationale deskundigencommissie op om tot de
vorming van een Nationale Gascommissie over te gaan. De leden van die
commissie vervulde het woord 'gas' allesbehalve met afgrijzen. Bovendien waren
de leden van de Gascommissie ervan oveÍuigd dat gas in er.ln zeer zeker ooit weer
plaatsvindende oorlog wederom zou worden gebruikt.

Dit laatste argument kan hooguit worden bekritiseerd met de opmerking dat zo
geen rekening werd gehouden met het constant veranderende karakter van oorlog
waardoor in een vorige oorlog opgedane kennis waardeloos blijkt in een volgende.
Het kan echter niet worden bekritiseerd met de vaak gehoorde opmerking dat gas
in de Eerste Wereldoorlog zoveel afgrijzen had opgewekt dat zelfs de AS-
mogendheden in de Tweede wereldoorlog niet tot gebruik overgingen, althans niet
op het slagveld. Dat gas geen bepalende rol heeft gespeeld tijdens de gevechtshan-
delingen in dejaren 1939-1945 is echter niet een gevolg geweest van humanitaire
overwegingen maar van militair-tactische afwegingen en technologische
beperkingen, niet alleen bij Duitsland en Japan, maar evenzeer bij de geallieerden.
zonder de Blitzlaieg zou gas ook in de Tweede wereldoorlog de lucht hebben
vervuild. of de voorbereiding van het Rode Kruis dan vruchten afgeworpen zou
hebben, is een vraag die geluktig niet beantwoord kan worden.
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