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Woestijn (1992) 

Sieth Delhaas  

De Bazuin, Splinter, 2 oktober 1992  

In de laatste etappe van de European Peace 

Pilgrimage ‘92 vallen twee visies op de woestijn 

samen. Of liever het verschil tussen die beide 

wordt pijnlijk helder. 

De Western Shoshones, die leven op het gebied 

waar de Verenigde Staten hun nucleaire 

proeven doen — de Nevada Test Site -, hebben 

een defensieproject opgezet. Defensie niet met 

wapens maar defensie door middel van het 

rekruteren van eigen traditionele mentale en 

spirituele krachten, én het werven van 

medestanders daarvoor over de hele wereld.  

De film van Freedman over de strijd van de 

Dann-sisters tegen het Amerikaanse Bureau van 

Landmanagement, die eind augustus op de 

Nederlandse televisie te zien was, is er een 

voorbeeld van.  

De leden van deze Indiaanse natie leven al generaties lang in het woestijngebied tussen de 

Sierras en de Rockey Mountains. Wat buitenstaanders zien als woestijn, is voor hen het Grote 

Bassin, waarin de spaarzame regen wordt opgevangen. Dit, op het oog kurkdroge, bassin 

beschikt echter over alle levensvoorwaarden voor vele zeldzame en vaak op onze planeet 

bedreigde dieren. Non-natives, zoals Europese Amerikanen of andere niet van oorsprong 

Indiaanse mensen worden genoemd, zien dit kwetsbare landschap vaak als onherbergzaam, 

waardeloos en verlaten. Ze handelen daar ook naar. 

Een van de treffendste voorbeelden daarvan is het gebruik van dit Grote Bassin voor proeven 

met het meest vernietigende wapen dat het mannelijk brein ooit heeft ontworpen. Met een 

gebied dat onherbergzaam, waardeloos en verlaten lijkt, kun je dus doen: in dat wat dood is, 

kan de brenger van de definitieve dood worden getest. 

Als ergens het verschil in kijken naar leven, schepping, heersen over en de plaats van de mens 

in dit alles zichtbaar wordt, dan is het in deze woestijn.  

Op vrijdag 18 en woensdag 23 september 1992 namen de VS opnieuw een proef met een 

kernbom in de Nevada Test Site. 


