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De Bazuin, Splinter, 21 augustus 1992 

Het Amerikaanse Albuquerque, waar de 

deelnemers aan de Europese 

Vredespelgrimage (EPP’92) Hiroshima en 

Nagasaki 1945 herdenken, is het centrum van 

de oorsprong van alle nucleaire kwaad. 

Honderd kilometer ten noorden van deze stad 

ligt Los Alamos, waar het laboratorium is 

gevestigd dat de kernproeven in de 

Nevadawoestijn voorbereidt. In Albuquerque 

zelf ligt de luchtmachtbasis Kirtland, waar het 

VS ministerie van Energie onderzoek laat 

doen. Driehonderd kilometer zuidoostelijk, in 

hetzelfde, landschappelijk schitterende, New 

Mexico, ligt White Sands bij Alamogorelo. Daar werd op 16 juli 1945 de bovengrondse proef I 

uitgevoerd, als voorproefje op de vernietigende bommen op Japan drie weken later.  

Desondanks is het nucleaire kwaad geen verleden tijd. Integendeel. De testen door Groot-

Brittannië en de Verenigde Staten gaan door. Dit jaar worden er in de Nevadawoestijn — het 

einddoel van de Europese pelgrimage — minstens zes bommen ondergronds tot ontploffing 

gebracht. De directeur van het laboratorium in Los Alamos verdedigde onlangs de 

kernproeven, daarbij wijzend op het belang van betrouwbaarheid en veiligheid van het 

nucleaire materiaal: Zoiets als Bhopal en Tsjernobyl zou toch nooit meer mogen gebeuren! 

De pelgrims hebben op Hiroshima-dag gepoogd een krans te leggen bij de Kirtland-basis. Daar 

wapperen aan een hoge mast de vlag van de Verenigde Staten en een zwart dundoek voor 

krijgsgevangenen en vermiste soldaten. De pelgrims vragen aandacht voor een andere groep 

militairen; die soldaten, hun familie en hun nakomelingen, die slachtoffer zijn geworden van 

nucleair geweld. De politie verbood de kranslegging. Deze getroffenen mogen niet gezien 

worden.  

Hoelang houden de Amerikanen — en zij niet alleen — hun oogkleppen op? Er is maar weinig 

aandacht voor Hiroshima en de eigen slachtoffers van kernproeven. Het accent valt op milieu 

en Aids. Via belastingen en andere faciliteiten lokt de overheid vooral gepensioneerden naar 

New Mexico. Het aantal inwoners is de laatste jaren met zeker vijftien procent gestegen. 

Intussen wordt geconstateerd dat het aantal gevallen van huidkanker in New Mexico het 

hoogst is in de VS en beweren oplettende burgers dat de zonnehitte boven deze staat met het 

jaar ondraaglijker wordt. De ozonlaag heeft het voorgoed begeven. 

 


