
I V O S M I T S 

Hiroshima op afstand 

Ibuses  Zwarte regen 

N A A R H I R O S H I M A D U R F I K  nog steeds niet goed te gaan. Ik ben er een 

aantal keren met de trein doorheen gereden, en ving dan glimpen op 

van een typisch Japanse stad, groot en lelijk, weinig schokkend. Maar 

ik weet dat Hiroshima een stad is waar de pikadon, de 'flits-boem', op 

je loert. 

Met die wat simpele maar effectieve onomatopee wordt de Ameri

kaanse atoombom aangeduid die op 6 augustus 1945 om kwart over 

acht's ochtends op ruim vijfhonderd meter hoogte boven de stad ont-

plofte. De hitte die daarbij vrijkwam was zo groot dat iedereen die er 

binnen een straal van een kilometer aan werd blootgesteld na een week 

dood was. Zelfs mensen die zich op drieeneenhalve kilometer afstand 

bevonden van ground zero, de plaats waarboven de bom ontplofte, 

raakten ernstig verbrand. Anderen stierven aan de gevolgen van de 

radioactieve straling, vaak nog jaren later. Het totaal aantal slachtoffers 

van de bom op Hiroshima wordt op zo'n 350.000 geschat. 

Wanneer je niet naar een thuiswedstrijd van het honkbalteam Hiro

shima Carps gaat kijken, dan ga je naar Hiroshima om een gebaar 

tegen kernwapens te maken. Het is de stad die niet nalaat je erop te wij

zen dat daar het nucleaire tijdperk begonnen is en die zich daarom niet 

onbevangen laat bezoeken. Aan de ramp die de stad vijftig jaar geleden 

meemaakte wordt al heel lang een politieke draai gegeven, alsof Hiro

shima sindsdien het alleenrecht heeft op de cultus van de vredegod. Dit 

zegt niemand gemakkelijk hardop. De geritualiseerde erkenning van 

het onvergelijkbare slachtofferschap snoert iedereen de mond die zich 

niet ongeremd aan datzelfde ritueel kan overgeven. 

Hiroshima ken ik eigenlijk alleen uit de literatuur. Soms zijn het 

vooral teksten die iemand in een stad wegwijs moeten maken. De be-

kendste literaire kaart van deze stad is waarschijnlijk de roman Kuroi 

ame  (1966, Ned. vert. Zwarte regen, 1988,1995), waarin de Japanse 

schrijver Ibuse Masuji (1898-1993) slachtoffers van de atoombom por-

tretteert. 

Een auteur die het op zich neemt iets over Hiroshima te zeggen 
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