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Op zondag 16 februari zijn veertien pelgrims vertrokken
naar de Verenigde Staten voor een acht maanden durende
tocht van Oost naar West tegen alles wat met kernproeven
te maken heeft en voor de ondersteuning van landrechten
voor de inheemse volken, de Indianen dus. Tien pelgrims —
zeven Nederlanders, een Brit, een Spanjaard en een Duitser
— lopen de hele tocht. Regelmatig zullen parttime pelgrms
vertrekken en zich aansluiten.
Eens regeerde de oude god Poseidon de zeeën met zijn
drietand. In onze tijd dromen sommigen ervan de aarde én
de hemel te regeren en bouwen machtige wapens om hun
droom waar te kunnen maken. Eén van die wapens is de onderzeeboot en één van de grootste
onderzeeboothavens ter wereld is Kings Bay Naval Submarine Base in St. Mary’s in de staat
Georgia (VS). Het is de thuishaven van tien Poseidon en drie Trident (drietand) onderzeeërs en
hij biedt tevens allerlei trainings- en laadvoorzieningen. Ook Britse Tridents maken gebruik
van deze basis.
Eén Trident onderzeeër heeft een hoeveelheid bommen aan boord met de kracht van 24
megaton, dat is achtmaal het totaal aan explosief materiaal dat bij alle operaties, inclusief
Hiroshima en Nagasaki, tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt. Vanaf die mens- en
wereldvijandige basis zijn de pelgrims van start gegaan.
Een maand eerder werd in de Ark-gemeenschap in het Brabantse Weyst een laatste
bezinningsweekend georganiseerd en door de achterblijvenden een uitzwaaiceremonie
voorbereid in de Studentenkapel in Eindhoven.
Onder de deelnemende all-timers zijn twee vrouwen. Onder de voorlopig aangemelde zestien
parttimers tien. Men verwacht in de loop van de tijd meer pelgrims. De leeftijden van de
deelnemers variëren van 18 tot 68 jaar.
Het schema van de tocht, die op 12 oktober van dit jaar — de dag waarop Columbus Amerika
bereikte — eindigt bij de Nevada Testsite nabij Las Vegas, is gebaseerd op 23 kilometer per
dag. Geslapen wordt in eigen tenten en doorgaans op kleine privé terreinen van particulieren
en kerken.
Informatie over de EPP bij Chris de Leeuw te Zaandam, 075-703183 en wie nog mee wil
pelgrimeren geve zich op bij Riet Spee, M. van Nimwegenpad 14, 3813 CL te Amersfoort.
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