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e gifgasaanval waarbij in de Syrische provin-
cie Idlib tientallen mensen, onder wie zeker
elf kinderen, een gruwelijke verstikkings-
dood stierven, mag niet onbestraft blijven.
Dit is een oorlogsmisdaad die onafhankelijk
onderzocht moet worden. De individuele
daders zullen rekenschap moeten afleggen

voor een internationaal tribunaal.
De Syrische president Bashar Assad zal zich

vroeg of laat moeten verantwoorden voor zijn 
politieke verantwoordelijkheid. Als opperbevel-
hebber weet hij dat zijn krijgsmacht al jaren bom-
vaten met chloor dropt of raketten met het zenuw-
gas sarin afvuurt op burgers, misdaden die met
beelden en getuigenissen zijn vastgelegd.

Assads beloftes uit 2013 om te ontwapenen, 
na een eerste gifgasaanval in augustus van dat jaar,
waren loos. De Organisatie voor het verbod op 
chemische wapens (OPCW) betrapte het Syrische
regime ook na zijn zelfverklaarde ‘ontwapening’
vorig jaar op valse verklaringen en nieuwe aan -
vallen.

De grootmachten kunnen voorlopig niet om
Assad heen om een vredesakkoord te zoeken. 
Al staat niets hen in de weg om hem opnieuw via
sancties te treffen. De EU kan hierin het voortouw
nemen. Het internationaal overleg over Syrië, dat
nu in Brussel bezig is, is een forum om actie te
ondernemen.

Een verwijzing naar het Internationaal Strafhof
(ICC) van Assad en andere oorlogsmisdadigers zou
een logische volgende stap zijn. Omdat Syrië het
ICC niet erkent, kan dat alleen als de leden van de
VN-Veiligheidsraad hem doorverwijzen. Helaas 
is dat nog niet gebeurd. Rusland gebruikt als 
permanent lid zijn vetorecht omdat Assad een
bondgenoot is, maar ook omdat Moskou zelf boter
op het hoofd heeft.

Niet alleen werken de Russische en Syrische
luchtmacht in het Syrisch conflict samen,
Damascus verwierf zijn chemisch wapens ook 
grotendeels via Moskou. Zelfs het gifgas is Made in
Russia. Begin jaren 90 ‘ontwapende’ Rusland zijn
gifgasarsenaal maar de man aan het hoofd van dat
programma – wijlen generaal Anatoly Kuntsevich –
verkocht zowel bestanddelen voor sarin en VX als
de gespecialiseerde kennis om deze gifgassen af te
vuren illegaal aan Syrië.

De Russische president Vladimir Poetin heeft
dus niet alleen een morele maar ook een juridische
plicht om Assad te dwingen deze illegale gifgas -
wapens te ontmantelen. Als Poetin dat niet doet,
pleegt hij niet alleen schuldig verzuim maar 
riskeert hij als medeplichtige van oorlogsmisdaden
te worden aangewezen.

Zenuwgas, 
made in Russia
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e burgers van het Syrische Khan
Sheikhoun zijn getroffen door
een dodelijke gifgasaanval op dezelfde
dag dat de  Verenigde Naties en de EU in
Brussel een Syrië-conferentie houden. Het
is toeval, maar wel erg symbolisch. De
Syrische president Bashar al-Assad en zijn
Russische bondgenoot Vladimir Poetin weten
dat ze weinig te vrezen hebben van westerse
mogendheden. 

“De luchtaanval met chemische wapens is
afschuwelijk”, zei de speciale VN-gezant
Staffan de Mistura. “De VN-Veiligheidsraad zal
bijeenkomen en we gaan uitzoeken wie er ver-
antwoordelijk voor is.” 

Een bron binnen het Syrische leger ontkent

Aanval kan westerse mogendheden finaal buitenspel zetten

De VS, de EU, Turkije, de VN, allemaal veroordelen
ze de aanval met zenuwgas door het Syrische
regime, maar meer dan dat zullen ze
vermoedelijk niet doen. 

BRUNO STRUYS

dat het over dergelijke chemische wapens
beschikt. In theorie zou dat moeten kloppen.
Na aanvallen met saringas en honderden bur-
gerdoden in het Syrische Ghouta, in de zomer
van 2013, kwam de VN-Veiligheidsraad met een
ontmantelingsplan voor Syrië. 

Rusland en de VS kwamen vervolgens
overeen dat Syrië in een jaar tijd zijn

voorraad chemische wapens moest
vernietigen. Nadien zei John Kerry,
toenmalig Amerikaans minister
van Buitenlandse Zaken: “We heb-
ben 100 procent van de chemische
wapens buiten gekregen.”

Toch gebeurden er sindsdien
nog geregeld gasaanvallen in Syrië,

meestal met chloorgas. 
“Dat wordt veel gebruikt in indus-

triële toepassingen, bijvoorbeeld voor
drinkwater, en valt dus moeilijk te bannen

uit Syrië”, zegt de Belgische Syrië-kenner
Thomas Pierret (University of
Edinburgh). “Het is minder dodelijk en daar-
door ondergerapporteerd, maar Assad terrori-
seert er zijn bevolking mee.”

Verkeerde wind
De slachtoffers van chloorgas zijn bijna per defi-
nitie burgers, omdat het in de frontlinie
onbruikbaar is. Bij verkeerde wind komt het bij
de eigen troepen terecht. Volgens Pierret
gebruikt het regime chloorgas om de bevolking
in rebellengebied te straffen en af te schrikken.

Volgens artsen in Khan Sheikhoun is dit keer
geen chloorgas maar saringas gebruikt, wat het
aantal doden kan verklaren. En ook nu is het
niet de eerste keer dat het regime saringas
gebruikt sinds de Russisch-Amerikaanse
afspraak over ontmanteling. 

Israël meldde het gebruik ervan op IS-strij-
ders in het voorjaar van 2016. En in december
zou het gas 93 levens hebben geëist in Palmyra.
Ook toen waren het vooral families onder de
slachtoffers. 

“Er is toen amper over bericht, omdat het om
een stad in de woestijn ging, en vooral omdat
het zich in IS-territorium bevond”, zegt Pierret.

Dit keer zijn er wel duidelijke reacties van de
EU en de VS, maar het valt te betwijfelen of ze
ook stappen zullen ondernemen. De ruimte
daarvoor is beperkt ondertussen. 

‘Dat Assad zich zelfs dit
ongestraft kan veroorloven,

bewijst de zwakke
onderhandelingspositie 

van het Westen 
in het vredesproces’
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Assad gebruikt gifgas,
het Westen kijkt toe

► Een man
wordt 
beademd in
een zieken-
huis in Idlib.
© AFP
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“Er zullen wel reacties komen in de VN-
Veiligheidsraad, maar niet meer dan dat”,
voorspelt Willem Oosterveld, strategisch ana-
list van het Den Haag Centrum voor
Strategische Studies (HCSS). “Dat Assad zich
dit ongestraft kan veroorloven, bewijst de
zwakke onderhandelingspositie van het
Westen in het vredesproces.” 

Morele veroordeling 
Doordat het Westen Assad veelvuldig over de
schreef laat gaan, kunnen de EU en de VS steeds
moeilijker eisen dat Assad aftreedt. Verder dan
een morele veroordeling kom je dan niet.

“Als je niet bereid bent om effectief de
wapens op te nemen tegen het regime, dan
heeft het weinig zin om daarmee te dreigen.”

Oosterveld wijst erop dat het sinds 2013
enkel moeilijker is geworden om militair in te
grijpen. Niet alleen omdat het een oorlog met

Rusland kan veroorzaken, maar ook omdat de
strijd tegen IS al veel vergt van de internatio-
nale coalitie.  

In een eerste reactie liet het Witte Huis ver-
staan dat de regering-Trump misschien wel tot
meer in staat is. “Deze afschuwelijke acties van
Bashar al-Assad zijn een gevolg van het zwak-
tebod van de vorige regering”, zei Sean Spicer,
woordvoerder van het Witte Huis. “Obama
sprak over een rode lijn en vervolgens deed hij
niets.”

De uitspraak staat in contrast met state-
ments van de regering-Trump vorige week.
Toen klonk het dat het afzetten van Assad niet
langer een prioriteit was, maar wel de strijd
tegen IS.

“Deze nieuwe gifgasaanval kan het proces
van eerherstel voor Assad vertragen,” zegt
Thomas Pierret, “maar over enkele weken is
iedereen dit opnieuw vergeten. Dan is het
opnieuw business as usual.”

ANA VAN ES

Een kleine provinciestad in
Syrië lijkt getroffen door 
de zwaarste gifgasaanval in
de Syrische burgeroorlog 
in bijna vier jaar tijd. Alles
wijst erop dat tientallen
mensen zijn gedood bij 
een aanval met chemische
wapens in de stad Khan
Sheikhoun, vlak bij het
rebellenbolwerk Idlib.

Lokale hulpverleners en journa-
listen uit Khan Sheikhoun maak-
ten de aanval gisterochtend
wereldkundig. Zij hebben foto’s
en filmbeelden verspreid van

slachtoffers met schuim om hun
mond en lichtstijve pupillen –
symptomen die wijzen op een
aanval met chemische wapens.
Daarnaast zijn er filmbeelden in
omloop van mensen die worden
beademd, stuiptrekkende licha-
men die worden schoonge-
spoeld met water en stapels
dode kinderen.

Zeker 58 mensen kwamen bij
de aanval om het leven, stelt het
Syrische observatorium voor de
mensenrechten, een onderzoeks-
bureau in Londen dat als relatief
betrouwbare bron geldt in het
volstrekt ontoegankelijke rebel-
lendeel van Syrië. Turkije stelde
kortstondig een grensovergang

open om gewonden naar Turkse
ziekenhuizen te vervoeren.

De Syrische burgeroorlog, die
sinds 2012 al honderdduizenden
levens eiste, staat door de ver-
moedelijke gasaanval weer even
in de mondiale belangstelling. 

Militaire tegenstander
Khan Sheikhoun, ooit een welva-
rende handelsplaats aan de snel-
weg van Damascus naar Aleppo,
is twee jaar geleden veroverd
door het Nusra-front, de lokale
afsplitsing van Al Qaida. Deze ter-
reurorganisatie geldt in Syrië als
sterke militaire tegenstander van
de Syrische president Bashar al-
Assad.

“Voor zover wij begrijpen,
was het een chemische aanval
die uit de lucht kwam”, zegt
Staffan de Mistura, de hoogste
VN-gezant inzake Syrië, die werkt
aan een nieuwe ronde van vre-
desbesprekingen tussen Assad en
de oppositie. De VN stellen hier-
mee indirect dat het Syrische

leger van president
Assad achter de aan-
val zit of diens bond-
genoot Rusland.
Alleen deze twee
militaire spelers
beschikken over

gevechtsvliegtuigen en
helikopters om

wapens mee

uit de lucht te gooien.
Maar zowel Rusland als de top

van het Syrische leger ontkent de
beschuldigingen. 

De Verenigde Staten en het
Verenigd Koninkrijk eisen een
spoedzitting van de VN-Veilig -
heidsraad. Als blijkt dat gifgas is
gebruikt tegen de bevolking van
Khan Sheikhoun, is dit de groot-
ste aanval met chemische
wapens sinds Assad in de zomer
van 2013 honderden burgers ver-
gaste in de rebellenwijk Oost-
Ghouta bij Damascus. De inter-
nationale gemeenschap over -
woog toen om troepen te sturen
naar Syrië, maar zag daar uitein-
delijk van af.

► Een Syriër
draagt het 
lichaam van
een kind weg
na een gas-
aanval in
Khan Shei -
khoun, in 
de rebellen -
provincie 
Idlib. 
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Zwaarste gasaanval in vier jaar burgeroorlog
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