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Waarom wordt er nu wel
ingegrepen in Syrië?

VIJF�VRAGEN�OVER�DOUMA

Een vermoedelijke gifgasaanval leidde tot vergelding van westerse landen in Syrië. Waarom, na jaren van oorlog, nu wél?

Door�onze�medewerker
Lisa�Dupuy

AMSTERDAM.�Zaterdagochtend vielen de
Verenigde Staten, het Verenigd Konink-
rijk en Frankrijk drie militaire doelwitten
in Syrië aan; een vergeldingsactie na een
vermoedelijke aanval met gifgas van de
Syrische regering op de stad Douma. Offi-
cieel is nog niet vastgesteld of er chemi-
sche wapens zijn gebruikt en of president
Assad daar verantwoordelijk voor was,
toch kwamen de westerse landen in actie.
Waarom leidt het gebruik van chemische
wapens tot zulke heftige reacties, en wat
kan tegen de inzet ervan worden gedaan?

1 Wat weten we over wat er is ge-
beurd in Douma?

Bij bombardementen op de Syrische stad
Douma vielen op 7 april meer dan zeven-
tig doden. Op beelden die door lokale
hulporganisaties werden verspreid, was
te zien dat ruim vijfhonderd gewonden
moesten worden behandeld aan infecties
van de luchtwegen. De symptomen wij-
zen er volgens de Wereldgezondheidsor-
ganisatie op dat de slachtoffers zijn bloot-
gesteld aan giftige chemicaliën.

De VS, het VK, Frankrijk en Duitsland
trokken in de dagen daarna hun conclu-
sies: bij de aanval op Douma werd ge-
bruik gemaakt van chemische wapens.
Volgens de westerse landen zit de Syri-
sche regering van president Assad achter
de aanval op de stad, het laatste bastion
van de Syrische oppositie bij Damascus.

Syrië en bondgenoot Rusland ontken-
nen dat bij de aanval op Douma gebruik is
gemaakt van gifgas. Het gebruik van che-
mische wapens is ook nog niet officieel
vastgesteld, maar de westerse coalitie
heeft een onafhankelijke conclusie niet
afgewacht. Zaterdagochtend vroeg voer-
den de Amerikanen, Britten en Fransen
een vergeldingsactie uit. Daarbij werden
ruim honderd raketten afgevuurd op mi-
litaire doelwitten in Syrië.

Nederland zegt „b e g r i p” te hebben
voor de vergeldingsaanval, maar steunt
die niet. Het kabinet heeft te weinig i n fo r -
matie om te concluderen dat het Syrische
regime verantwoordelijk kan worden ge-
houden voor het gebruik van gifgas.

2 In Syrië vallen dagelijks bommen.
Waarom roept de aanval op Douma
z o’n sterke reactie op?

Het gebruik van chemische wapens
wordt internationaal gezien als een oor-
logsmisdaad. Anders dan bommen zijn
dit niet-explosieve wapens, die worden
verspreid als gas, vloeistof of vaste stof
(bijvoorbeeld in poedervorm). Met de in-
zet van deze wapens wordt geen onder-
scheid gemaakt tussen burgers of militai-
ren; als de giftige stof eenmaal is vrijgela-
ten, is die schadelijk voor iedereen die er-
mee in aanraking komt. Chemische wa-
pens worden daarom ook geclassificeerd
als massavernietigingswapens.

Sinds 1997 is een verdrag van kracht
waarin staten hebben afgesproken geen

Sy�r�i�ë

chemische wapens in te zetten, te ont-
wikkelen of een arsenaal daarvan aan te
l e g ge n .

3 Er werden eerder chemische wa-
pens ingezet in Syrië. Hoe kon dat
opnieuw gebeuren?

De Organisatie voor het Verbod op Chemi-
sche Wapens (OPCW) kwam in 2013 voor
het eerst in actie in Syrië, na een aanval
met saringas in de regio Ghouta (waar ook
de stad Douma ligt). In plaats van de har-
de represailles waarmee het Westen had
gedreigd, sloten Syrië en de internationa-
le gemeenschap een deal. Het regime on-
derschreef het verbodsverdrag en liet de
OPCW inspecties uitvoeren. De onder-
zoeksmissie, onder leiding van Sigrid
Kaag, verklaarde in 2014 dat alle chemi-
sche wapens uit Syrië verwijderd waren.

Daarmee kwam echter geen einde aan

het gebruik van chemische wapens in het
conflict. Tijdens een overleg van de Vere-
nigde Naties afgelopen vrijdag beschul-
digden de VS Syrïe ervan zeker vijftig keer
chemische wapens te hebben ingezet.

De meeste meldingen van gifgasaan-
vallen in Syrië wijzen op het gebruik van
chloorgas. De stof chloor is niet verboden
en wordt in veel „c iviele” to e p a s s i nge n
gebruikt, maar is als wapen dodelijk. Dit
maakt de handhaving van het internatio-
nale verdrag lastig: veel bestanddelen
van deze wapens vormen op zichzelf
geen bedreiging en kunnen daardoor niet
„los” worden verboden. De Syrische
overheid zou de ontwikkeling van gifgas-
wapens zo hebben kunnen hervatten.

4 Wat kan de Organisatie voor het
Verbod op Chemische Wapens
d o e n?

De OPCW werd in 1997 opgericht als on-
afhankelijk orgaan, om toezicht te hou-
den op de wereldwijde ontwapening van
chemische arsenalen en de verdere nale-
ving van het verdrag. Het voert inspec-
ties uit bij locaties waar eventueel chemi-
sche wapens geproduceerd kunnen wor-
den, zoals in fabrieken. Wanneer het ver-
moeden bestaat dat in een conflict ge-
bruik is gemaakt van chemische wapens
kan de OPCW een onderzoeksmissie
o p ze tte n .

Het mandaat van de OPCW beperkt
zich in zo’n geval tot het vaststellen van
de inzet van de wapens. De inspecteurs
richten zich in de onderzoeksmissies niet
op de schuldvraag. De uitkomst van een
onderzoek naar de gebeurtenissen in
Douma zal dus niet aantonen wie het ver-
meende chloorgas heeft ingezet tegen de
b e vo l k i ng .

Volgens de
VS heeft
Syrië zeker
vijftig keer
chemische
wa p e n s
i nge z e t
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A�d�ve�r�t�e�n�t�i�e

Een�hulpverlener�geeft�een�kleuter
zu�u�r�s�t�o�f�in�de�Syrische�stad�Douma�na
een�gifgasaanval�op�de�stad.
FOTO�SYRIAN�CIVIL�DEFENSE�WHITE�HELMETS/AP

I�N�FO�R�M�AT�I�EO�O�R�LO�G

Rusland vecht terug
op andere fronten
Terwijl Trump Russisch afweergeschut in Syrië wilde
beschieten, reageert Rusland met trollen en propaganda.

Door�onze�correspondent
Steven�Derix
M�O�S�KO�U

V olgens de Wall Street Journal wilde de
Amerikaanse president Trump afgelo-
pen zaterdag ook de Russische luchtaf-
weer in Syrië bombarderen. Als dat

was gebeurd, dan had de wereld nu waarschijn-
lijk op de rand van een kernoorlog gestaan.

Voor president Poetin is de Russische inter-
ventie in Syrië een belangrijk prestige-object,
een manier om te laten zien dat Rusland tegen-
wicht kan bieden aan een ‘monopolaire wereld’
waarin alleen de VS de dienst uitmaken.

Maar Poetin is ook een realist. De Russische
radars in Hmeymim en Tartus volgden de kruis-
raketten op hun weg naar het doel, maar de Rus-
sische batterijen zwegen. En terwijl de eerste
meldingen over schade binnen begonnen te
druppelen, schakelde het Kremlin over het án-
dere front waarop oorlogen worden gewonnen
en verloren: propaganda.

In de eerste uren na de westerse aanvallen, zo
meldden het Amerikaanse ministerie van De-
fensie, namen de activiteiten van Russische ‘in-
te r n e tt ro l l e n’ toe met „2.000 procent”. „De
Russische desinformatiecampagne is al begon-
n e n”, zo zei een Pentagon-woordvoerder.

Wat betreft dat percentage lijkt terughou-
dendheid op zijn plaats. Zo waren er kantteke-
ningen van het Digital Forensic Research Lab
(DFRL), een project van de Atlantic Council, een
denktank die de NAVO van harte ondersteunt.
Analisten van de DFRL zagen geen abnormale
activiteit rond de westerse aanval op Syrië.

Dat laatste wil natuurlijk niet zeggen dat de
trollen van dienst niet actief waren – dat waren
ze. En ook de officiële vertegenwoordigers van

De schuldvraag kon in eerdere gevallen
wel worden beantwoord door een andere
organisatie, de Joint Investigative Mecha-
nism (JIM). Dit samenwerkingsverband
tussen de OPCW en de VN werd in 2015
opgericht voor onderzoeksmissies in Sy-
rië. Uit onderzoeken die de JIM in afgelo-
pen jaren uitvoerde, kwam in één enkel
geval ook terreurorganisatie Islamitische
Staat als schuldige naar voren.

De JIM werd vorig jaar ontbonden, toen
Rusland in de VN-Veiligheidsraad een ve-
to uitsprak over verlenging van het
m a n d a at .

5 Wat doen de OPCW-inspecteurs op
dit moment?

De OPCW-inspecteurs zijn sinds zaterdag
in Damascus, maar zij mogen Douma
niet in. Dat meldden Britse en Ameri-
kaanse afgevaardigden maandag bij een
besloten vergadering van de zogeheten
Uitvoerende Raad van de OPCW. Zonder
toestemming kan de onderzoeksmissie
de locatie niet bezoeken; de veiligheid
van de inspecteurs moet wel gegaran-
deerd kunnen worden door en voor de
OP CW.

Dat is problematisch, want om vast te
kunnen stellen of er chemische wapens
zijn gebruikt, moeten de inspecteurs
monsters nemen op de plekken waar de
vermoedelijke aanval heeft plaatsgevon-
den.

Chemische stoffen kunnen na de aanval
sporen achterlaten, maar ve rd a m p e n
vaak ook snel. Ook medische aanwijzin-
gen, bijvoorbeeld in het bloed van men-
sen die met de stof in aanraking zijn geko-
men, kunnen snel verdwijnen. Andere
aanwijzingen kunnen hulzen zijn, waarin
het vrijgelaten chemische wapen zat.

De Verenigde Staten vrezen dat Syrië
en Rusland een bezoek van de inspec-
teurs aan de getroffen locaties in Douma
voorlopig zullen blijven tegenhouden,
zodat ze kunnen worden schoongemaakt.
Tijdens het OPCW-spoedberaad van afge-
lopen maandag drongen zowel de VS als
het VK er bij de raad op aan de aanval op
Douma te veroordelen en de Syrische re-
gering ter verantwoording te roepen.

De Russische minister van Buitenland-
se Zaken Sergej Lavrov ontkende maan-
dag dat Rusland de komst van inspec-
teurs blokkeert.

het Kremlin stuurden hun boodschap de wereld
in. Het Russische ministerie van Defensie gaf za-
terdagmorgen vroeg al een persconferentie
waarop de plaatsvervangend chef-defensiestaf
Sergej Roedskoj stelde dat de Syrische strijd-
krachten de westerse aanval „met succes had af-
ge s l a ge n”. Van de 103 kruisraketten die volgens
Roedskoj waren afgevuurd, zouden er 71 zijn
neergeschoten. Het Russische tv-nieuws, onder
controle van het Kremlin, berichtte over de aan-
val met een merkwaardige mix van morele ver-
ontwaardiging en triomfalisme: Trumps aanval
was mislukt. De laboratoria in Damascus waren
niet in gebruik, zo meldde Moskou. Verwoest
zijn ze trouwens wel, zo bleek uit luchtfoto’s die
op internet circuleren.

Nog dezelfde zaterdag opende de Russische
minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov
een offensief op een ander front: de zaak Skri-
pal, de voormalige Russische spion die nog al-
tijd in een Brits ziekenhuis ligt, na te zijn vergif-
tigd met het Russische zenuwgif novitsjok. Vol-
gens Lavrov had Moskou vertrouwelijke infor-
matie gekregen van een Zwitsers onderzoeks-
laboratorium dat namens de OPCW, de ver-
dragsorganisatie, onderzoek had gedaan naar
de aanslag met zenuwgif.

Volgens Lavrov heeft het Zwitserse laborato-
rium in Spiez geen novitsjok, maar het westerse
zenuwgas BZ vastgesteld. Nog hetzelfde week-
end nam het Zwitserse lab afstand van die uit-
spraak. Volgens de Zwitsers is er geen reden om
te twijfelen aan de conclusies van het Britse la-
boratorium Porton Down.

Intussen loopt Moskou achter op het sanctie-
front. Het Amerikaanse Congres zou maandag
mogelijk nieuwe sancties aannemen tegen Sy-
rië. Het is onwaarschijnlijk dat Trump sancties
aankondigt tegen Rusland. De Russische Doema
neemt een nieuwe sanctiewet pas komende mei
in stemming.

OPCW
‘Onderzoekers�kunnen�woensdag�beginnen�met�onderzoek�naar�gifgasaanval’

Het�team�van�de�OPCW�(de�orga-
nisatie�voor�het�verbod�op�chemi-
sche�wapens)�kan�waarschijnlijk
woensdag�naar�Doumaom�onder-
zoek�te�doen�naar�mogelijk�gebruik
van�gifgas�in�de�stad,�eerder�deze
maand.�Dat�heeft�een�vertegenwoor-
diger�van�de�Russische�overheid
maandag�bekendgemaakt.

De�onderzoekers�kwamen�zater-
dag�aan�in�Syrië,�maar�zouden�om
veiligheidsredenen�het�gebied�nog

niet�in�mogen.�Ze�zitten�in�Damascus.

De�VS�en�het�Verenigd�Koninkrijk
beschuldigen�Syrië�en�Rusland�er-
van�het�onderzoek�te�vertragenen
bewijsmateriaal�te�verhullen.�Het�Ver-
enigd�Koninkrijk�en�de�VS�hebben�de
OPCW�opgeroepen�om�de�vermoe-
delijke�aanval�met�chloorgas�door
het�regime�van�president�Assad�te
ve�ro�o�rd�e�l�e�n�.

Syrische�autoriteiten�hebben�juist

aangeboden�22�getuigen�naar�Da-
mascus�te�halen�om�het�tegendeel
te�bewijzen.Volgens�Moskou�pro-
beert�het�Westen�de�voorbarige�aan-
val�op�het�Syrische�regime�van�afgelo-
pen�weekend�afgelopen�weekendte
rechtvaardigen.�Het�Westen�zou�niet
hebben�gewacht�op�het�onderzoek
van�de�OPCW.�Tegenover�de�BBC
herhaalde�de�Russische�minister�van
Buitenlandse�Zaken�Sergej�Lavrov:
„Er�is�geen�bewijs�dat�er�chemische
wapens�zijn�gebruikt�in�Douma.�Al�het

bewijs�is�gebaseerd�op�berichten�in
de�media�en�sociale�netwerken.”

Premier�Theresa�May�benadrukte
maandag�tegenover�het�Britse
parlement�dat�er�geen�twijfel�over
bestaatdat�het�Syrische�regime�een
chemische�aanval�heeft�uitgevoerd.
Het�chemische�gifgas�zou�zijn�ver-
spreid�met�vatenbommen,�die�uit�he-
likopters�gegooid�moeten�worden.
De�oppositie�heeft�geen�helikopters
in�handen.�May:�„Naar�verluidt�zijn

evacués�uit�Douma�gefouilleerd�om
zeker�te�zijn�dat�er�geen�monsters
[met�chemisch�materiaal]�uit�de�re-
gio�worden�gesmokkeld.”

De�28�lidstaten�van�de�Europese
Unie�hebben�gezamenlijk�ge-
dreigd�met�nieuwe�sancties�tegen
Sy�r�i�ë�.�Er�is�nog�niet�gesproken�over
eventuele�nieuwe�sancties�tegen
Rusland�vanwege�de�steun�aan�As-
sad�– iets�wat�de�Verenigde�Staten
wel�overwegen.

De belangrijkste journalistieke
prijzen van Nederland

Categorie Interview

NRC-journalist Jannetje Koelewijn
heeft De Tegel gewonnen voor haar

interview ‘Was ik er maar bij
ge we e s t …je kunt elkaar misschien nog
v a s t h o u d e n . . .’ met de ouders die twee

kinderen verloren bij de aanslag in
Z aventem.

Categorie Onderzoek

NRC-journalisten Esther Rosenberg en
Joep Dohmen wonnen De Tegel voor hun onderzoek

‘Het Mestcomplot’. Boeren, transporteurs,
mestverwerkers en handelaars in Brabant en
Limburg frauderen op grote schaal met mest.

NRC bracht de omvang van de fraude in kaart.

NRC WINT 2
Tege l s


