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Stralende toekomst
Maarten van Bracht 

De in 1986 geëxplodeerde kerncentrale in Tsjernobyl vertoonde al veel eerder allerlei 
mankementen. 

© Andy Webb / Blink Films Nucleair expert Claire Corkhill in de kerncentrale in Tsjernobyl 

Na een niet-natuurlijke ramp wordt doorgaans naar de oorzaak gezocht, ook om herhaling 
in de toekomst te voorkomen. Waren het bijvoorbeeld constructiefouten, inferieur 
materiaal, technische mankementen, slecht onderhoud, werd de hand gelicht met 
veiligheidsvoorschriften of was er sprake van ander menselijk falen? Bij de ramp met de 
kerncentrale in Tsjernobyl in 1986 was het allemáál aan de orde. Maar extra schokkend is 
dat alle voornoemde misstanden en gebreken al vanaf de ingebruikname van de centrale 
in 1971 speelden, wat ook al eerder tot een ramp had kunnen leiden. En dat de 
verantwoordelijken daarvan vanaf het begin op hoogte waren, dit verzwegen en weinig of 
niets ondernamen, ook na de ramp de verschrikkelijke gevolgen ontkenden en weigerden 
opening van zaken te geven.
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Tijdens de 1-meiparade in Kiev werden kinderen willens en wetens aan nucleaire 
neerslag blootgesteld

Naar schatting zijn inmiddels 16.000 mensen gestorven aan de langetermijngevolgen van 
na de nucleaire explosie vrijgekomen straling. De volle omvang van de misdadige 
nalatigheid van de Sovjetautoriteiten werd pas in 2020 duidelijk, toen de Oekraïense 
veiligheidsdienst SBU geheime documenten van de Sovjet-Russische KGB openbaar 
maakte. Ook de aan Moskou horige Oekraïense KGB – tot 1991 hoorde Oekraïne nog bij de
Sovjet-Unie – was bij deze langdurige geheimhouding betrokken. De 229 vrijgegeven 
documenten dateren van 1970 tot november 1986, een halfjaar na de kernramp, en 
bevatten een lange reeks van door de KGB tot in detail vastgestelde technische problemen,
fouten en gebreken. De dienst moest die brisante informatie, die ook bij sommige 
werknemers in de centrale bekend was, voor de buitenwacht verborgen zien te houden, 
zelfs toen er na de ramp in Tsjernobyl geen houden meer aan was. Ondanks alle door 
Gorbatsjov beloofde glasnost en perestrojka wilde de Sovjet-Unie het doen voorkomen dat 
er weinig aan de hand was en men alles onder controle had. Feitelijk is heel Europa toen 
aan een nog veel grotere catastrofe ontsnapt.

Onwelgevallig 

De KGB was al vanaf 1972 bezig een netwerk van uiteindelijk ruim 200 agenten op te 
zetten onder het personeel van de centrale om collega’s in de gaten te houden en te 
voorkomen dat onwelgevallige informatie naar buiten kwam – het Westen moest eens 
weten. Dat personeel was vaak te laag gekwalificeerd, ging slordig te werk of moest met 
inferieur materiaal aan de slag. Er zaten scheuren in buizen, veel brandstofelementen 
bleken lek en moesten worden vervangen. Tussen 1977 en 1981 werd de centrale 29 keer 
om technische redenen of vanwege door het personeel gemaakte fouten stilgelegd. De 
directie verzweeg in 1982 een brand die was ontstaan door gebrek aan koelwater. 
Enzovoort, enzovoort. Volgens de Oekraïense SBU kreeg Moskou in 1983 informatie dat 
Tsjernobyl een van de gevaarlijkste kerncentrales in de Sovjet-Unie was.
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Nadat op 26 april 1986 reactor 4 van de kerncentrale was ontploft, werd door de 
Oekraïense Academie van Wetenschappen een commissie ingesteld die heel precies de 
effecten van radioactieve neerslag op de gezondheid wist te voorspellen. Onder andere 
binnen tien jaar een verdrievoudiging van het aantal gevallen van kanker, baby’s geboren 
met misvormingen en een daling van de gemiddelde levensverwachting met twee jaar. In 
plaats van die informatie wereldkundig te maken, de bevolking te waarschuwen en 
maatregelen te treffen, werden de feiten ontkend, verdraaid of geheimgehouden. In de 
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documentaire Chernobyl: The New Evidence van regisseur Andy Webb, die in twee delen in 
2Doc wordt uitgezonden, wordt nagegaan wat aan de ramp in Tsjernobyl voorafging. 
Onderzoekers en overlevenden komen aan het woord, en in het tweede deel is onder meer 
te zien hoe de 1-meiparade in Kiev gewoon doorgang vond – ziet u wel, niks aan de hand –
en kinderen willens en wetens aan nucleaire neerslag werden blootgesteld. Na afloop 
werden de uitgereikte uniformen ingezameld en verbrand. 

Chernobyl: The New Evidence 

NPO 2, dinsdag 22 februari en woensdag 23 februari 22.18-23.13 uur [2022]
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