MOORDENDE VLIEGTUIGEN
In de tweede week van augustus herdacht men vooral in Japan de slachtoffers van de
atoombommen op Hirosjima (6 augustus) en Nagasaki (9 augustus 1945). ENOLA GAY
heette de Boeing-29 Superfortress Bomber die Horisjima bediende, en de bom zelf - 4.100
kilo met een kracht van 15.000 ton TNT – werd liefkozend LITTLE BOY gedoopt.
Dat was een nucleaire holocaust. (Het Griekse woord ‘holocaustos’ betekent ‘geheel
verbrand’). Geen “collateral damage” maar een weloverwogen massamoord, waartegen onze
Nederlandse en Belgische regeringen niet protesteerden. Wel integendeel, ze waren
medeplichtig als zijnde ge(al)liëerd met de Verenigde Staten. Medeschuldig dus.
Het blijft een Onvoltooid verleden tijd, zoals de titel van mijn eerste gedicht hieronder luidt,
even onvoltooid als die andere en grotere Holocaust in datzelfde decennium. Ik bracht het
gedicht bij de 40ste herdenking en draag het sindsdien elk jaar in augustus ergens voor. Dit
jaar op 9.8 tijdens de Muzeval te Antwerpen
Toen in New-York in 2001 Nine-Eleven de wereld verbijsterde, zag ik een parallel met
Hirosjima/Nagasaki: moordende vliegtuigen.
Die vergelijking wordt bitter verwoord in mijn tweede gedicht hieronder: Terreur. Alleen was
in het ene geval de staat, de overheid de terrorist.
Herman J. Claeys, 6-9 augustus 2007

Onvoltooid verleden tijd
I.
Het laaiende licht van augustus
anno nu
dooft niet uw ogen,
de weldoende warmte
verbrandt niet uw brein,
de zoele wind
blaaast uw huizen niet omver,
de wollige wolken
belommeren geen puin
en de lessende regen
bestraalt as noch gewas.
Volg uw omfloerste blik
naar het ver-van-uw-bedstee land.

II.
Het verblindende licht
en de zengende hitte
en de verwoestende wind
en de paddestoelwolken
en de dodende neerslag
van augustus vijfenveertig
teisterden deze argeloze contreien niet
noch u, zorgeloze bewoner.
Volg uw wazig oog
naar de onvoltooid verleden tijd
toen gij nog kind waart
of nog niet verwekt
maar reeds erfelijk besmet
met medeplichtigheid.
------------------------------

Terreur
Ooit vloog er een vliegtuig
doelbewust met als doelwit een grootstad.
Het keerde terug naar zijn basis:
opdracht volbracht, mission accomplished.
Alle woontorens waren ingestort, alle huizen in puin,
tweehonderdvijftigduizend doden,
vijfhonderdduizend gewonden en terminaal bestraalden,
burgers allemaal. Mission Hirosjima accomplished.
De piloot werd in de States als een held ingehaald.
Drie dagen later nog een moordend vliegtuig,
doelbewust met als doelwit een grootstad.
Een half miljoen slachtoffers, doden, terminaal bestraalden,
burgers allemaal. Mission Nagasaki accomplished.
De piloot keerde triomfantelijk terug en werd gedecoreerd.
New York 11 september 2001.
Door mijn hoofd vliegen nog steeds
die twee Pentagon-toestellen naar het Oosten,
met een lading,

met een opdracht.
Een overheidsopdracht.
Terror accomplished.
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