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had gedaan. “Van de stad die ik 
op de heenweg had zien liggen, 
was niets over dan kokend 
puin.” Omdat Japan weigerde te 
capituleren werd drie dagen 
later een tweede atoombom 
geworpen op de havenstad 
Nagasaki. Op 15 augustus gaf 
Japan zich gewonnen. De 
Tweede Wereldoorlog was 
voorbij, de Koude Oorlog begon 
en daarmee de nucleaire 
wapenwedloop. Geschat wordt 
dat er wereldwijd vijftiendui-
zend kernwapens zijn gefabri-
ceerd, waarvan de meeste vele 
malen vernietigender dan de 
bommen op Japan.

bereikt, verdedigden de Japan-
ners zich zo fel dat werd 
gevreesd voor honderdduizen-
den Amerikaanse slachtoffers 
bij landingen op de hoofdeilan-
den. President Truman besloot 
daarom een nieuw wapen in te 
zetten waar jarenlang op een 
afgelegen basis in Utah in het 
geheim aan was gewerkt. 

Kokend puin
Deze 4,5 ton zware atoombom 
werd gedropt door de bom-
menwerper ‘Enola Gay’, ver-
noemd naar de moeder van 
gezagvoerder Paul Tibbits (1915-
2007).  “De hemel werd daarna 
helder verlicht,” vertelde Tib-
bits, die nooit spijt betoonde 
omdat hij slechts zijn plicht 

Nieuw wapen
Door de onverwachte Japanse 
aanval op de marinehaven 
Pearl Harbor raakten de Ver-
enigde Staten in december 1941 
betrokken in de Tweede 
Wereldoorlog. Een half jaar 
later begon de grootmacht met 
de herovering van de door 
Japan bezette eilanden in de 
Stille Oceaan, ten koste van 
zware verliezen. Toen begin 
1945 de Japanse eilanden Iwo 
Jima en Okinawa werden 

Net als elk jaar zal het vandaag 
om 8.15 uur doodstil zijn in het 
Vredespark in de Japanse stad 
Hiroshima. Boven deze plek 
ontplofte 75 jaar geleden op zes-
honderdmeter hoogte de eerste, 
als oorlogswapen ingezette, 
atoombom. De stad werd van de 
aardbodem weggevaagd, in één 
klap verloren 78 duizend men-
sen het leven. Tienduizenden 
stierven in de jaren erna als 
gevolg van de radioactieve stra-
ling die vrijkwam. 

Op 6 augustus 1945 werd de Japanse stad Hiroshima 
verwoest door een atoombom; het nucleaire tijdperk 
deed zijn intrede. Nu, 75 jaar later, wordt dat moment 
internationaal herdacht.

Wereldvrede door een atoombom 
Het begin van de nucleaire wapenwedloop
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