
                                     
                                                                                  
 

   

  
 

Wondelgem  18 december  2016 

Beste Beste leden en sympathisanten,  

 

Graag nodigen we jullie uit op onze volgende activiteit op 

vrijdag 17 februari 2017  om 20 u.   

in de polyvalente zaal “De Zulle “, Botestraat 98A, 9032-Wondelgem voor 
een rijkelijk geïllustreerde voordracht : “Chemische oorlogs-voering over de 

eeuwen heen: alleen maar verliezers! ”                    

 door Em.Prof. dr.ir. Erick Vandamme, UGent .  

Het bestaan en het gebruik van chemische wapens (C-wapens), in WO I  o.a. de 
chloorgasaanvallen en de inzet  van mosterdgas rond Ieper  in de Westhoek  is  bij ons maar 
al te goed bekend. Het recent  inzetten van gifgas in het conflict in Syrië  en de toekenning in 
oktober 2013  van de Nobelprijs voor de Vrede aan de  OPCW (Organisation for the 
Prohibition of Chemical Weapons) heeft dit luguber onderwerp nog meer in de 
schijnwerpers geplaatst.  In een bredere context passen hier ook de kernwapens in; een  
overzicht van de ontdekking van uranium-erts en de daaropvolgende  ontwikkeling van 
kernwapens wordt kort toegelicht . Vervolgens wordt een overzicht gegeven  van de soorten 
chemische wapens en hun effecten, en van hun gebruik (en het mogelijk verweer er tegen ) 
over de eeuwen heen tot op heden. Ook de ontmanteling en vernietiging ervan komen aan 
bod in internationale (OPCW) en lokale context (DOVO ). Dit alles wordt  geïllustreerd met 
vele ppt-dia’s. 

Deelname prijs : €  5 (leden DF € 3) 

Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan tot  10 februari  2017 bij Nadine Lenssens 
(nadine.lenssens@telenet.be; tel. 09 253 64 36) en door overschrijving op reknr. 
BE15 4471 5034 1130;  BIB KREDBEBB van Davidsfonds Wondelgem. Gratis  par-
keergelegenheid op parking rechtover zaal “De Zulle” . 

Met vriendelijke groeten, 

 

Het DF-Bestuur :    Ronny Debbaut  - Pascal Hosdez  - Nadine Lenssens –    

Erick Vandamme  -  Jozef Van De Veire   -  Gilberte Vereecken  
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