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Opmerkingen over de vertaling,

de transliteratie en de noten

Dit is een historische studie. De namen van plaatsen en mensen, en de 

meeteenheden, komen overeen met die welke in de Sovjet-Unie op het 

tijdstip van de gebeurtenissen gebruikelijk waren.

Bij de transliteratie van (Wit-)Russische en Oekraïense namen en termen 

is gebruikgemaakt van de lijst die te vinden is op de website van het Neder-

lands Genootschap van Tolken en Vertalers: https://www.ngvt.nl/kennis-

bank/taal- russisch/russisch-een-van-de-grootste-talen-ter-wereld-en- 

koploper-in-europa; en van de website https://nl.wikipedia.org/wiki/

Romanisering_van_het_Oekraïens. 

 Russische en Oekraïense titels in de bibliografie zijn getranslitereerd 

volgens de standaard iso/r9; in deze transliteratie staat č voor /tsj/, š 

voor /sj/, ž voor /zj/ en geeft een apostrof de zachtheid van de vooraf-

gaande medeklinker aan. 

** De nootcijfers zijn in de tekst aangegeven. De nootverklaringen kunt 

u vinden op onze website www.amboanthos.nl
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Dramatis Personae

De kerncentrale van Tsjernobyl en de stad Pripjat

management

Viktor Brjoechanov directeur van de kerncentrale

Nikolaj Fomin hoofdingenieur: plaatsvervanger van de directeur

Anatoli Djatlov adjunct-hoofdingenieur operaties

personeel

Aleksandr Akimov voorman, eerste ploeg van reactor vier

Leonid Toptoenov hoofdingenieur reactorbesturing, vijfde ploeg, 

eenheid vier

Boris Stoljartsjoek hoofdingenieur reactoreenheidbesturing, vijfde 

ploeg, eenheid vier

Joeri Tregoeb hoofdingenieur reactorbesturing, eenheid vier

Aleksandr Joevtsjenko werktuigbouwkundig ingenieur, vijfde ploeg, 

eenheid vier

Valeri Perevoztsjenko voorman van de onderhoudswerkplaats, vijfde 

ploeg, eenheid vier

Serafim Vorobjov hoofd burgerbescherming kerncentrale

Venjamin Prjanitsjnikov directeur van het technische trainingspro-

gramma
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nacht in tsjernobyl

brandweerlieden

Majoor Leonid Teljatnikov commandant kazerne paramilitaire brand-

weer twee (kerncentrale Tsjernobyl)

Luitenant Vladimir Pravik leider derde wacht, kazerne paramilitaire 

brandweer twee (kerncentrale Tsjernobyl)

Luitenant Pjotr Chmel leider van eerste wacht, kazerne paramilitaire 

brandweer twee (kerncentrale Tsjernobyl)

Luitenant Viktor Kibenok leider derde wacht, kazerne paramilitaire 

brandweer zes (Pripjat)

Sergeant Vasili Ignatenko lid van derde wacht, kazerne paramilitaire 

brandweer zes (Pripjat)

pripjat

Aleksandr Jesaoelov vicevoorzitter van de Pripjat-ispolkom of stadscomi-

té: de locoburgemeester

Maria Protsenko hoofdarchitect van de stad Pripjat

Natalia Joevtsjenko docent Russische taal en letterkunde op school vier, 

echtgenote van Aleksandr Joevtsjenko

De regering

Michail Gorbatsjov secretaris-generaal van de Communistische Partij 

van de Sovjet-Unie: leider van de Sovjet-Unie

Nikolaj Ryzjkov voorzitter van de ministerraad van de Sovjet-Unie: 

premier van de ussr

Jegor Ligatsjov chef Ideologie van de Communistische Partij van de 

Sovjet-Unie: op één na machtigste man in het Politbureau

Viktor Tsjebrikov voorzitter van de commissie voor staatveiligheid 

(kgb) van de ussr

Vladimir Dolgich secretaris van het Centraal Comité die verantwoorde-

lijk was voor zware industrie, waaronder kernenergie

Vladimir Marin hoofd kernenergiesector van de afdeling Zware 

Industrie en Energie van het Centraal Comité

Anatoli Majorets Sovjetminister van Energie en Elektrificatie
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Dramatis Personae

Gennadi Sjasjarin onderminister van Energie van de Sovjet-Unie die 

specifiek verantwoordelijk was voor kernenergie

Volodymyr Sjtsjerbytsky eerste secretaris van de Communistische 

Partij van Oekraïne en lid van het Sovjet-Politbureau: leider van de 

Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne

Oleksandr Ljasjko voorzitter van de ministerraad van de Socialistische 

Sovjetrepubliek Oekraïne: de Oekraïense premier

Volodymyr Malomoezj tweede secretaris van de Communistische Partij 

van de oblast Kiev

Vitali Skljarov Oekraïense minister van Energie en Elektrificatie

Boris Sjtsjerbina vicevoorzitter van de ministerraad, voorzitter van de 

regeringscommissie in Tsjernobyl

Ivan Silajev vicevoorzitter van de ministerraad van de Sovjet-Unie, 

verantwoordelijk voor werktuigbouw; lid van het Centraal Comité van 

de Communistische Partij van de ussr. Tweede voorzitter van de 

regeringscommissie in Tsjernobyl

De kerngeleerden

Anatoli Aleksandrov voorzitter van de Academie van Wetenschappen 

van de Sovjet-Unie en directeur van het Koertsjatov-instituut voor 

Atoomenergie, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van atoomwe-

tenschap en -technologie in de hele ussr

Jefim Slavski minister van Middelzware Machinebouw, die de leiding 

had over alle aspecten van het kernwapenprogramma van de Sov-

jet-Unie

Nikolaj Dollezjal directeur van nikiet, het Sovjetagentschap voor 

reactorontwerp

Valeri Legasov eerste adjunct-directeur van het Koertsjatov-instituut 

voor Atoomenergie

Jevgeni Velichov adjunct-directeur van het Koertsjatov-instituut. 

Wetenschappelijk adviseur van Michail Gorbatsjov en een rivaal van 

Valeri Legasov

Aleksandr Mesjkov onderminister van Middelzware Machinebouw
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nacht in tsjernobyl

Boris Proesjinski hoofdingenieur van Sojoezatomenergo, de afdeling 

voor kernenergie van het ministerie van Energie. Leider van opas, het 

calamiteitenteam van de afdeling voor ongelukken in kerncentrales

Aleksandr Borovoj neutrinofysicus van het Koertsjatov-instituut en 

leider van de complex-expeditie

Hans Blix directeur van het Internationaal Atoomenergieagentschap in 

Wenen

De generaals

Generaal Boris Ivanov plaatsvervangend chef van de generale staf van 

de burgerbescherming van de ussr

Generaal Vladimir Pikalov commandant van de troepen Chemische 

Oorlogvoering van het Sovjetleger

Generaal-majoor Nikolaj Antosjkin chef-staf van het Zeventiende 

Luchtlandingsleger, militair district Kiev

Generaal Nikolaj Tarakanov plaatsvervangend commandant van de 

burgerbescherming van de ussr

De artsen

Dr. Angelina Goeskova hoofd van de klinische afdeling van ziekenhuis 

zes, Moskou

Dr. Aleksandr Baranov hoofd afdeling hematologie, ziekenhuis zes, 

Moskou

Dr. Robert Gale hematoloog in het ucla Medisch Centrum, Los 

Angeles
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Voorwoord

zaterdag, 26 april, 16.16 uur1

kerncentrale tsjernobyl, oekraïne

Luitenant Aleksandr Logatsjov hield van straling zoals andere mannen 

van hun vrouw houden.2 De zesentwintigjarige Logatsjov was lang en 

knap, had dik blond haar en ijsblauwe ogen. Hij was bij het Sovjetleger 

gegaan toen hij nog een jongen was. Ze hadden hem goed getraind. De 

instructeurs van de militaire academie bij Moskou leerden hem wat do-

delijke giffen en onbeschermde straling waren. Hij bezocht de testlocatie 

Semipalatinsk in Kazachstan en het troosteloze Radioactief Spoor van 

Oost-Oeral, waar het landschap nog altijd werd vergiftigd door de fall-out 

van een geheimgehouden radioactief ongeluk. Logatsjovs training voer-

de hem ten slotte naar de hoog in de poolcirkel gelegen verboden eilan-

den van Nova Zembla, testlocatie voor de verschrikkelijke Tsar Bomba, 

de zwaarste waterstofbom uit de geschiedenis.

 Als hoogste stralingsdetectieofficier van het 427ste Gemechaniseerd 

Regiment Rode Vaandel van de burgerbescherming in het district Kiev 

wist Logatsjov hoe hij zichzelf en zijn driekoppige bemanning tegen gam-

mastraling en hete deeltjes moest beschermen: door hun taken strikt vol-

gens de lesboeken uit te voeren; door op zijn dosimeter te vertrouwen; en 

door, mocht dat nodig zijn, de ehbo-doos voor bacteriële, chemische en 

nucleaire oorlogvoering te pakken die in de cockpit van hun pantservoer-
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nacht in tsjernobyl

tuig zat opgeborgen.3 Hij vond echter ook dat de beste bescherming psy-

chologisch was. Mensen die angst voor straling toelieten, liepen het mees-

te risico. Maar hielden ze van die spookachtige aanwezigheid, waardeerden 

ze haar en begrepen ze haar grillen, dan doorstonden ze zelfs het zwaar-

ste gammabombardement om daar even gezond weer uit te komen.

 Toen hij die ochtend door Kiev racete aan het hoofd van een kolonne 

van dertig voertuigen, op weg naar een noodgeval op de kerncentrale van 

Tsjernobyl, had Logatsjov alle reden om er vertrouwen in te hebben.4 De 

voorjaarslucht die door de luiken van zijn gepantserde verkenningsvoer-

tuig kwam, rook naar bomen en vers gemaaid gras. Zijn mannen, die de 

vorige avond nog op de parade hadden gestaan voor hun maandelijkse 

inspectie, waren getraind en paraat. De batterij radiologische detectie-in-

strumenten, waaronder een gloednieuw elektronisch apparaat dat twee 

keer zo gevoelig was als het oude model, lag zachtjes te pruttelen aan zijn 

voeten en bracht niets ongebruikelijks in de omringende atmosfeer aan 

het licht.

 Maar toen ze later op de ochtend eindelijk in de buurt van de centrale 

kwamen, werd duidelijk dat er iets bijzonders was gebeurd.5 Het alarm 

van de stralingsmeter klonk voor het eerst toen ze de betonnen paal op 

de grens van het terrein van de kerncentrale passeerden. De luitenant gaf 

bevel te stoppen en hun waarnemingen te noteren: 51 röntgen per uur. 

Als ze daar een uurtje zouden wachten, zouden ze allemaal de maximale 

stralingsdosis voor Sovjettroepen in oorlogstijd opnemen. En verder re-

den ze, langs de rij hoogspanningsmasten die zich naar de horizon in de 

richting van de kerncentrale uitstrekte; de waarden klommen nog steeds, 

om vervolgens weer te dalen.

 Toen het pantservoertuig langs de betonnen rand van het koelwaterka-

naal hobbelde, tekenden zich eindelijk de contouren af van eenheid vier 

van de kerncentrale van Tsjernobyl. Logatsjov en zijn bemanning namen 

ze sprakeloos in zich op. Het dak van het twintig verdiepingen tellende 

gebouw was opengerukt, de bovenste niveaus waren geblakerd en inge-

stort tot bergen puin. Ze zagen verbrijzelde platen gewapend beton, 

neergeworpen blokken grafiet en hier en daar glimmende metalen cas-

settes van splijtstofbundels uit de reactorkern. Een wolk stoom dreef van-

uit de ravage de zonovergoten lucht in.
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Voorwoord

 Ze hadden echter orders om het gehele terrein te verkennen. Hun 

pantserwagen kroop met 10 kilometer per uur tegen de klok in rond het 

complex.6 Sergeant Vlaskin gaf de stralingswaarden die de nieuwe instru-

menten aangaven door, en Logatsjov krabbelde ze met ballpoint en een 

markeerstift neer op een vel perkamentpapier: een röntgen per uur; toen 

twee, toen drie. Ze sloegen links af en de cijfers begonnen snel te stijgen: 

tien, dertig, vijftig, honderd.

 ‘Tweehonderdvijftig röntgen per uur!’ riep de sergeant.7 Hij sperde 

zijn ogen wijd open.

 ‘Kameraad luitenant...’ begon hij, en hij wees naar de stralingsmeter.

 Logatsjov keek naar het digitale schermpje en voelde zijn hoofdhuid 

prikken van angst: 2080 röntgen per uur. Een onmogelijk getal.

 Logatsjov probeerde kalm te blijven en zijn angst te bedwingen door 

aan het lesboek te denken. Maar zijn training liet hem in de steek en de 

luitenant hoorde zichzelf in paniek tegen zijn chauffeur schreeuwen, 

doodsbang dat het voertuig zou blijven steken.

 ‘Waarom rij je die kant op, klootzak? Ben je helemaal gek geworden!’ 

riep hij. ‘Als dit ding het begeeft, zijn we over vijftien minuten allemaal 

morsdood!’
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1

De Sovjet-Prometheus

Opgeschrikt door het trage geklapper van naderende rotorbladen gingen 

zwarte vogels op de wieken en verspreidden zich over de bevroren wei-

den en het glinsterende netwerk van stroompjes en meertjes die het bek-

ken van de rivier de Pripjat lardeerden.1 Op de grond stond Viktor Brjoe-

chanov tot aan zijn knieën in de sneeuw; zijn adem bleef in dikke wolkjes 

hangen. Hij wachtte op de komt van de nomenklatoera uit Moskou.

 Nadat de helikopter was geland, sjokte de delegatie van ministers en 

hoge functionarissen van de Communistische Partij samen over het ijzi-

ge veld. De gemene kou knaagde aan hun zware wollen jassen en knab-

belde onder hun hoge bontmutsen. Het hoofd van het ministerie van 

Energie en Elektrificatie van de Sovjet-Unie en hoge partijbonzen van de 

Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne liepen met Brjoechanov mee 

naar de plaats waar hun gewaagde nieuw project moest beginnen. Brjoe-

chanov was pas vierendertig jaar oud, slim, ambitieus en een toegewijde 

partijman. Hij was naar het westen van Oekraïne gekomen met de op-

dracht om, als het aan de centrale Sovjetplanners lag, de grootste kern-

centrale ter wereld te gaan bouwen.2

 Toen ze samen aan de oever stonden, toostte het tiental mannen met 

een slok cognac op hun plannen. Een staatsfotograaf stelde ze op tussen 

spaden met lange stelen en een theodoliet, met op de achtergrond de 

wachtende helikopter, log en onhandig. Ze stonden in de sneeuw en ke-

ken toe hoe minister Neporozjny een ceremoniële paal stukje bij beetje de 

keiharde grond in sloeg.
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de geboorte van een stad

 Het was 20 februari 1970. Na maandenlange beraadslagingen hadden 

de Sovjetautoriteiten eindelijk een naam voor de nieuwe kerncentrale, 

die het Sovjet-Russische kernprogramma ooit wereldberoemd zou ma-

ken. Ze hadden verschillende opties overwogen: de Noord-Kiev, of de 

Westelijke Oekraïne, of misschien Atoomenergiecentrale Pripjat.3 Maar 

uiteindelijk ondertekende Volodymyr Sjtsjerbytsky, de machtige leider 

van de Communistische Partij van de Oekraïense Socialistische Sovjetre-

publiek, een decreet waarin werd vastgelegd dat de centrale de naam van 

de regionale hoofdstad zou krijgen: een klein maar oud stadje met twee-

duizend inwoners, 14 kilometer van de plaats waar Brjoechanov en zijn 

bazen in het besneeuwde veld stonden.4

 Het stadje Tsjernobyl werd gesticht in de twaalfde eeuw.5 In de acht 

eeuwen die volgden, werd het bewoond door boeren die visten in de rivie-

ren, koeien lieten grazen in de weiden en paddenstoelen plukten in de 

dichte bossen van noordwestelijk Oekraïne en zuidelijk Wit-Rusland. Na 

herhaaldelijk door pogroms, zuiveringen, hongersnood en oorlog geteis-

terd te zijn, heerste er in de tweede helft van de twintigste eeuw eindelijk 

rust in Tsjernobyl. Het had zich ontwikkeld tot een kalm provinciestadje 

met een handjevol fabrieken, een ziekenhuis, een bibliotheek en een cul-

tuurpaleis. Ook was er een kleine scheepswerf voor de sleepschepen en 

aken die over de Pripjat en de Dnjepr voeren, de twee rivieren die daar in 

de buurt samenkwamen. Water overheerste het omringende land, een 

eindeloos vlak landschap met veenmoerassen, drasland en zompige 

wouden die deel uitmaakten van het Dnjeprbekken, een netwerk van 

32.000 rivieren en stroompjes dat bijna half Oekraïne besloeg. Slechts 15 

kilometer van de beoogde plaats voor de nieuwe kerncentrale vloeiden de 

rivieren samen en stroomden ze naar het Reservoir van Kiev, een reus-

achtig stuwmeer dat 200 kilometer naar het zuidoosten lag en de 2,5 

miljoen inwoners van de hoofdstad van de republiek van water voorzag.6

Viktor Brjoechanov was eerder die winter in Tsjernobyl aangekomen.7 

Hij nam zijn intrek in het enige plaatselijke hotel: een somber, laag ge-

bouw aan de Sovjetskajastraat. Hij was tenger maar atletisch, had een 

smal, nerveus gezicht, een olijfkleurige huid en een dikke bos donkere 

krullen. Zijn ouders waren etnische Russen, maar hij was als de oudste 
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De Sovjet-Prometheus

van twee kinderen grootgebracht in Oezbekistan, tussen de bergen van 

Sovjet Centraal-Azië. Hij had een exotisch voorkomen: toen hij uiteinde-

lijk de kgb-majoor van de plaatselijke afdeling ontmoette, dacht deze dat 

hij een Griek was.9

 Hij ging op zijn hotelbed zitten en pakte de inhoud van zijn koffertje 

uit: een notitieboekje, een stel blauwdrukken en een houten rekenliniaal. 

Hoewel hij nu directeur en vooralsnog enige werknemer van de kerncen-

trale van Tsjernobyl was, wist Brjoechanov weinig over kernenergie. Hij 

had destijds elektrotechniek gestudeerd op het Polytechnisch Instituut 

van Tasjkent. Na simpele baantjes in de turbinewerkplaats van een Oez-

beekse waterkrachtcentrale was hij snel opgeklommen naar een baan als 

opzichter bij de bouw van de grootste steenkoolcentrale van Oekraïne in 

Slovjansk, in het industriële oosten van de republiek. Op het ministerie 

van Energie in Moskou werden kennis en ervaring voor topmanagers 

minder belangrijk gevonden dan trouw en het vermogen om dingen voor 

elkaar te boksen.10 Technische zaken konden aan de experts worden 

overgelaten.

 Aan het begin van de jaren zeventig van de twintigste eeuw begon de 

Sovjet-Unie aan een spoedprogramma reactorbouw om tegemoet te ko-

men aan de snel groeiende behoefte aan elektriciteit, en om het Westen 

bij te benen. 

 Sovjetwetenschappers beweerden ooit voorop te lopen op het gebied 

van de nucleaire technologie en verrasten hun kapitalistische tegenhan-

gers in 1954 met de eerste kernreactor die elektriciteit aan het hoogspan-

ningsnet leverde. Maar sindsdien waren ze hopeloos achteropgeraakt. In 

juli 1969, toen Amerikaanse astronauten zich opmaakten voor de eerste 

maanlanding, riep de Sovjetminister van Energie en Elektrificatie op tot 

een agressieve uitbreiding van nucleaire bouwprojecten.11 Hij stelde am-

bitieuze doelen voor een netwerk van nieuwe kerncentrales in heel het 

Europese deel van de Sovjet-Unie, met gigantische, in massa geprodu-

ceerde reactors die van de Finse Golf tot aan de Kaspische Zee zouden 

worden gebouwd.12

 Die winter, eind jaren zestig, riep de energieminister Brjoechanov 

naar Moskou en bood hij hem zijn nieuwe functie aan. Het was een 

enorm prestigieus project. Het zou de eerste kerncentrale in Oekraïne 
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worden en het was bovendien onbekend terrein voor het ministerie van 

Energie en Elektrificatie, dat nog nooit een kerncentrale uit het niets had 

gebouwd.13 Elke kernreactor in de Sovjet-Unie was tot dan toe gebouwd 

door het ministerie van Middelzware Machinebouw: de geheimzinnige 

organisatie achter het Sovjetkernwapenprogramma, zo geheim dat zelfs 

de naam een code was, bedoeld om verdere nieuwsgierigheid te ontmoe-

digen. Maar Brjoechanov, een ware gelovige, wierp zich graag op om het 

vaandel van het Rode Atoom te dragen.

 Toen de jonge ingenieur alleen op zijn hotelbed zat, zette hij zich aan 

zijn taak om uit een leeg veld een project tevoorschijn te toveren dat bijna 

400 miljoen roebel zou gaan kosten.14 Hij maakte lijsten van de benodig-

de bouwmaterialen en berekende met behulp van zijn rekenliniaal de 

bijbehorende kosten.15 Daarna leverde hij zijn ramingen in bij de staats-

bank van Kiev. Daar ging hij vrijwel dagelijks met de bus naartoe; wan-

neer er geen bus reed, liftte hij. Aangezien het project geen boekhouder 

had, was er geen loonlijst en ontving hij geen salaris.

 Voor Brjoechanov de centrale kon gaan bouwen, moest hij een infra-

structuur aanleggen om materiaal en apparatuur aan te kunnen voeren: 

een spoorlijn vanaf het station in het nabijgelegen Janov; een nieuwe 

aanlegsteiger aan de rivier voor de aanvoer van grind en gewapend be-

ton.16 Hij nam bouwvakkers in dienst en weldra ronkte er een groeiend 

leger van mannen en vrouwen aan het stuur van graafmachines op rups-

banden en reusachtige BelAZ-kiepwagens door het gebied. Ze trokken 

paden door het bos en groeven een plateau uit in het grijsbruine land-

schap. Als huisvesting voor zijn pas ingehuurde boekhouder, het hand-

jevol arbeiders dat op de werkplek woonde en zichzelf richtte Brjoe-

chanov een tijdelijk dorp in op een open plek in het bos. De nederzetting 

bestond uit een groep blokhutten op wielen, voorzien van een keukentje 

en een houtkachel, en werd door zijn bewoners simpelweg Lesnoj ge-

noemd: ‘van het bos’.17 Toen het voorjaar werd, liet Brjoechanov een 

school bouwen voor kinderen tot en met groep vier. In augustus 1970 

voegde zijn jonge gezin zich bij hem in Lesnoj: zijn vrouw Valentina, 

hun dochtertje Lilia van zes en de pasgeboren Oleg.

 Valentina en Viktor Brjoechanov hadden de eerste tien jaar van hun 

partnerschap samen meegeholpen aan de verwezenlijking van de droom 
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van de socialistische elektrificatie. Tsjernobyl was de derde krachtcentra-

le waar het gezin aan meebouwde; Valentina en Viktor hadden elkaar 

ontmoet toen ze als jonge specialisten meewerkten aan de bouw van de 

waterkrachtcentrale van Angren, zo’n 100 kilometer van de Oezbeekse 

hoofdstad Tasjkent. Valentina was assistent van een turbinetechnicus en 

Viktor, vers van de universiteit, was stagiair. Hij was van plan terug te 

gaan naar de universiteit om daar zijn master te voltooien, toen zijn afde-

lingshoofd hem dat afraadde met de woorden: ‘Wacht, je zult hier je toe-

komstige vrouw ontmoeten!’ Wederzijdse vrienden stelden Viktor en 

Valentina in de winter van 1959 aan elkaar voor: ‘Je zult je verliezen in 

haar ogen,’ beloofden ze. Het stel had amper een jaar verkering toen ze 

in 1960 trouwden in Tasjkent; in 1964 werd Lilia geboren.

 Lesnoj was voor Valentina een betoverende plaats, met hooguit een 

tiental gezinnen in het kluitje provisorische blokhutten. ’s Nachts, wan-

neer het geronk van de bulldozers en graafmachines was verstomd, viel 

er een fluwelen stilte over de open plek en drongen er slechts het licht 

van een enkele lantaarn en de roep van uilen door het duister. Om de 

arbeiders te stimuleren hun bouwdoelstellingen te halen, stuurde Mos-

kou zo nu en dan Sovjetberoemdheden, onder wie de zigeunersuper-

ster Nikolaj Slitsjenko en zijn troep, om shows en concerten te geven. 

Het gezin bleef nog twee jaar in de nederzetting in het bos wonen ter-

wijl stootbrigades de eerste reactorput uitgroeven en uit de zanderige 

bodem een gigantisch reservoir hakten: een kunstmatig meer van 11 

kilometer lang en 2,5 kilometer breed voor de miljoenen kubieke meter 

koelwater die essentieel waren voor de werking van vier gigantische 

kernreactors.18

 Intussen zag Brjoechanov toe op de geboorte van een geheel nieuwe 

nederzetting – een atomgrad, of ‘atoomstad’ – aan de rivier. Deze neder-

zetting, die later Pripjat zou gaan heten, was bedoeld als huisvesting voor 

de duizenden personeelsleden, inclusief hun gezinnen, die op een goede 

dag op de kerncentrale zouden werken. Een handvol slaapgebouwen en 

flats werd in 1972 voltooid. De nieuwe stad werd zo snel uit de grond 

gestampt dat er aanvankelijk geen verharde wegen waren en er geen 

stadsverwarming was om de flats te verwarmen. Maar de inwoners ervan 

waren jong en enthousiast. De eerste groep kerngeleerden die er aan-
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kwam, bestond uit idealisten van de nucleaire toekomst, die popelden 

om hun vaderland te transformeren met nieuwe technologie.19 Voor hen 

waren dit bagatellen: ’s nachts sliepen ze met hun jas aan om warm te 

blijven.

 Valentina en Viktor behoorden tot de eersten die er in de winter van 

1972 hun intrek namen; ze kozen een driekamerappartement aan de Le-

ninprospekt 6, naast de ingang van de nieuwe stad. Terwijl ze wachtten 

tot de eerste school klaar was, liftte hun dochter Lilia dagelijks in een 

vrachtwagen of auto naar Lesnoj, waar ze les kreeg in het schoolgebouw-

tje in het bos.

 Geheel volgens de voorschriften van de Sovjetplanning was Pripjat 

van de kerncentrale zelf gescheiden door een ‘veiligheidszone’ waarin 

bouwen verboden was, zodat de inwoners niet konden worden blootge-

steld aan ioniserende straling van een laag niveau.20 Maar Pripjat lag toch 

nog zo dicht bij de kerncentrale dat die over de weg in nog geen tien mi-

nuten te bereiken was: 3 kilometer hemelsbreed. En toen de stad groeide, 

gingen de inwoners zomerhuisjes in de veiligheidszone bouwen; voor 

een simpele datsja en een moestuintje lapten ze de regels graag aan hun 

laars.21

Viktor Brjoechanov was aanvankelijk geïnstrueerd om in Tsjernobyl 

twee kernreactors te bouwen van een nieuwe model dat met zijn acro-

niem rbmk werd aangeduid, van reaktor bolsjoj mosjtsjnosti kanalny, ofwel 

‘reactor van groot vermogen met kanalen’.22 Geheel volgens de Sov-

jethang naar gigantomanie was de rbmk groter en krachtiger dan vrijwel 

alle westerse kernreactors en kon hij in theorie 1000 megawatt elektrici-

teit leveren, genoeg om minstens een miljoen huishoudens van stroom 

te voorzien.23 Brjoechanov zag zich door zijn bazen in Moskou en Kiev 

voor deadlines gesteld die een bovenmenselijke inzet van hem vergden: 

volgens het negende vijfjarenplan moest de eerste reactor in december 

1975 in bedrijf gaan en de tweede voor het einde van 1979.24 Brjoechanov 

besefte al snel dat dit tijdschema onhaalbaar was.

 Tegen de tijd dat de jonge directeur in 1970 in Tsjernobyl begon, was 

het socialistische economische experiment op z’n retour. De Sovjet-Unie 

ging gebukt onder de druk van jarenlange centrale planning, zinloze bu-

DRU
KPR

OEF



33

De Sovjet-Prometheus

reaucratie, gigantische defensie-uitgaven en diepgewortelde corruptie, 

het begin van wat het Tijdperk van Stagnatie zou gaan heten.25 Tekorten 

en bottlenecks, diefstal en verduistering hadden een vernietigende uit-

werking op vrijwel elke industrie. Nucleaire technologie was geen uit-

zondering. Brjoechanov miste van meet af aan bouwbenodigdheden.26 

Essentiële mechanische onderdelen en bouwmaterialen arriveerden re-

gelmatig te laat of helemaal niet, en spullen die wel aankwamen waren 

vaak gebrekkig.27 Er waren tekorten aan staal en zirkoon, beide essentieel 

voor de kilometers aan buizen en splijtstofstaven die in het hart van de 

gigantische reactors werden neergelaten. Leidingen en gewapend beton 

dat voor nucleair gebruik was bestemd, bleken vaak zo slecht gemaakt te 

zijn dat ze bij het grofvuil konden. Het vakmanschap was op alle niveaus 

van de Sovjetindustrie zo belabberd dat overal in het land aan bouwprojec-

ten ten behoeve van stroomvoorziening een extra fase moest worden toe-

gevoegd, de zogenoemde ‘pre-installatiecontrole’.28 Bij de oplevering van 

een krachtcentrale werd al het nieuwe materiaal – transformators, turbi-

nes, schakelapparatuur – tot op de laatste bout en moer uit elkaar ge-

haald en op fouten gecontroleerd, gerepareerd en vervolgens weer in el-

kaar gezet volgens de oorspronkelijke aanwijzingen, zoals dat meteen 

had moeten gebeuren. Pas dan kon hij veilig worden geïnstalleerd. Deze 

verspillende verdubbeling van arbeid bezorgde bouwprojecten maanden 

vertraging en veroorzaakte miljoenen roebels extra kosten.

 Eind 1971 en begin 1972 kampte Brjoechanov met arbeidsconflicten 

en onderlinge concurrentiestrijd tussen zijn bouwopzichters, en werd hij 

herhaaldelijk op het matje geroepen door zijn partijbazen in Kiev.29 De 

arbeiders klaagden over voedselgebrek en rijen in de kantine van de 

bouwput; hij verzuimde kostenramingen en ontwerpplannen in te die-

nen; hij miste deadlines en haalde bij lange na niet de maandelijkse 

werkquota die hem door Moskou waren opgelegd. En er was nog meer: 

de nieuwe burgers van Pripjat wilden een bakkerij, een ziekenhuis, een 

cultuurpaleis en een winkelcentrum.30 Er moesten meer flats worden ge-

bouwd.

 Uiteindelijk reed Viktor Brjoechanov in juli 1972 uitgeput en ontgoo-

cheld naar Kiev voor een afspraak met zijn baas van het ministerie van 

Energie en Elektrificatie.31 Hij was nog geen drie jaar directeur van de 
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Atoomenergiecentrale van Tsjernobyl en die was nog niet van de grond 

verrezen. Maar nu wilde hij ontslag nemen.

Achter alle rampzalige mislukkingen van de Sovjet-Unie tijdens het Tijd-

perk van Stagnatie – onder het kleptocratisch geknoei, het nepotisme, de 

halsstarrige inefficiëntie en de vernietigende achteruitgang van de pla-

neconomie – lag de monolithische macht van de Communistische Partij. 

De partij was oorspronkelijk een van de facties die de macht in handen 

probeerden te krijgen na de Russische revolutie in 1917, zogenaamd om 

de wil van de arbeiders te vertegenwoordigen, maar greep in feite al snel 

de macht van een eenpartijstaat, met de bedoeling het proletariaat naar 

het ‘ware communisme’ te leiden.32

 Het ware communisme, iets anders dan gewoon socialisme, was de 

marxistische heilstaat: ‘een klasseloze maatschappij die onbeperkte mo-

gelijkheden voor menselijke ontplooiing omvat’, een egalitaire droom 

van zelfbestuur door het volk.33 Toen de revolutie plaatsmaakte voor poli-

tieke repressie werd de deadline voor de verwezenlijking van dit merito-

cratische paradijs herhaaldelijk uitgesteld. De partij bleef echter star de 

dictaten van het leninisme-marxisme handhaven, inmiddels versteend 

tot een ideologische organisatie van fulltimefunctionarissen, het appa-

raat, dat op papier losstond van de regering, maar dat in werkelijkheid de 

besluitvorming op elk niveau van de maatschappij beheerste.

 Een paar decennia later had de partij haar eigen starre hiërarchie van 

vriendjespolitiek en ging zij over de benoemingen voor een hele klasse 

van invloedrijke posities, die bekendstaat als de nomenklatoera.34 Ook 

waren er in elke werkplaats, elke burgerlijke of militaire onderneming, 

elke industrie en elk ministerie toezichthouders van de partij: de appa-

ratsjiks, die in het hele rijk een schaduwbureaucratie van politieke func-

tionarissen vormden. Terwijl alle vijftien Sovjetrepublieken officieel on-

der leiding stonden van een eigen ministerraad, met aan het hoofd een 

minister-president, had in werkelijkheid de nationale leider van de Com-

munistische Partij – de eerste secretaris – van elke republiek de macht in 

handen. En boven hen allen stond Leonid Brezjnev, de secretaris-gene-

raal van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie, de man met het 

granieten gezicht, die vanuit Moskou zijn decreten het land in stuurde, 
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voorzitter van het Politbureau en in feite heerser over 242 miljoen men-

sen. Deze geïnstitutionaliseerde bemoeizucht werkte verwarrend en con-

traproductief voor een soepel bestuur van een moderne staat, maar de 

partij had altijd het laatste woord.35

 Het partijlidmaatschap was niet voor iedereen weggelegd. Het vereiste 

een uitgebreid proces van kandidatuur en goedkeuring, de steun van be-

staande leden en de betaling van regelmatige bijdragen. In 1970 was 

minder dan één op de vijftien Sovjetburgers toegelaten.36 Maar het lid-

maatschap bracht ook extraatjes en voordelen mee die waren voorbehou-

den aan de elite, waaronder toegang tot speciale winkels en buitenlandse 

bladen, een aparte klasse in de zorg en eventuele reisjes naar het buiten-

land. Bovendien was het heel moeilijk om zonder partijkaart op te klim-

men naar een leidinggevende functie, en uitzonderingen waren zeld-

zaam. Tegen de tijd dat Viktor Brjoechanov in 1966 lid werd, was de 

partij overal.37 Op de werkvloer was hij ondergeschikt aan twee meesters: 

zijn directe leidinggevenden en het comité van de plaatselijke Commu-

nistische Partij. Toen hij directeur van een kerncentrale werd, was dat 

niet anders. Hij ontving decreten van het ministerie van Energie in Mos-

kou maar werd ook getiranniseerd door de eisen van het regionale comi-

té in Kiev.

 Hoewel veel partijleden begin jaren zeventig nog steeds de beginselen 

van het marxisme-leninisme aanhingen, was ideologie onder de dreigen-

de blik van Brezjnev en zijn claque van geriatrische makkers nog slechts 

iets voor de bühne. De massale zuiveringen en willekeurige executies 

van drie decennia Stalin waren voorbij, maar in heel de Sovjet-Unie ga-

ven partijleiders en de hoofden van grote ondernemingen zoals collectie-

ve boerderijen en tankfabrieken, energiecentrales en ziekenhuizen, lei-

ding aan hun personeel door middel van uitfoeteren en intimidatie. Dit 

waren de schurkachtige bureaucraten die, volgens de schrijver en histo-

ricus Piers Paul Read, ‘het gezicht van een vrachtwagenchauffeur maar 

de handen van een pianist’ hadden.38 De vernedering van een toegebrul-

de uitbrander, gelardeerd met krachttermen, was overal in het land in 

kantoren een dagelijks ritueel.39 Het leidde tot een top-downcultuur van 

stroopsmerende jaknikkers die leerden in te spelen op de grillen van hun 

superieuren en instemden met alles wat ze zeiden, terwijl ze hun eigen 
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ondergeschikten met dreigementen aanstuurden. Wanneer de baas zijn 

eigen voorstellen in stemming bracht, kon hij er steevast op rekenen dat 

die unaniem werden aangenomen, een triomf van grof geweld over de 

rede.

 Een carrière op politiek, economisch en wetenschappelijk gebied was 

slechts weggelegd voor mensen die hun eigen mening voor zich hielden, 

conflicten uit de weg gingen en een onvoorwaardelijke gehoorzaamheid 

aan hun superieuren aan de dag legden. Dit blinde conformisme had 

halverwege de jaren zeventig alle individuele besluitvorming om zeep 

geholpen, op elk niveau van de staats- en partijmachine. Het tastte niet 

alleen de bureaucratie aan, maar ook technische en economische werk-

terreinen. Het systeem dreef op leugens en bedrog, die dooretterden in 

beide richtingen van de gezagsstructuur: ondergeschikten gaven hun su-

perieuren rapporten vol valse statistieken en opgeblazen schattingen, 

over niet gehaalde doelen die glorieus waren bereikt, onvervulde quota 

die heroïsch waren overschreden. Elke manager gaf in elke fase de leu-

gens door naar boven of deed er nog een schepje bovenop, om zijn eigen 

positie te beschermen.

 Boven op het topje van een wankelende piramide van leugens, ver-

diept in getallen die weinig met de werkelijkheid te maken hadden, zaten 

de economische mandarijnen van het Staatsplanningscomité, Gosplan, 

in Moskou.40 Gosplan, het brein van de ‘centraal geleide economie’, ging 

over de gecentraliseerde distributie van goederen door heel de Sov-

jet-Unie, van tandenborstels tot trekkers, van gewapend beton tot pla-

teauschoenen. De economen in Moskou hadden echter geen enkele be-

trouwbare indicatie voor wat er omging in het gigantische rijk dat zij in 

theorie onderhielden. Het creatieve boekhouden was zo wijdverspreid 

dat de kgb op een gegeven moment in arren moede de camera’s van zijn 

spionagesatellieten op de Sovjetrepubliek Oezbekistan richtte in een po-

ging te achterhalen hoeveel katoen daar nu werkelijk werd geoogst.

 Tekorten en een schijnbaar onverklaarbare overvloed aan goederen en 

materialen hoorden bij de sombere gang van het dagelijks leven. Winke-

len werd een kansspel dat werd gespeeld met een avoska, of ‘stel dat’-bood-

schappennet, voor het geval dat er toevallig net een winkel bevoorraad 

was met iets nuttigs, of dat nu suiker, toiletpapier of ratatouille in blik uit 
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Tsjecho-Slowakije was.41 De bevoorradingsproblemen van de centraal ge-

leide economie werden uiteindelijk zo chronisch dat het gewas stond te 

rotten op de akkers en Sovjetvissers hun vangst zagen ontbinden in het 

net, maar de schappen van de supermarkten leeg bleven.42

Viktor Brjoechanov, bescheiden maar zelfverzekerd, was anders dan de 

meeste Sovjetmanagers.43 Hij was aardig en veel van zijn ondergeschik-

ten mochten hem graag. Met zijn uitzonderlijke geheugen en geslepen 

gevoel voor financiën, en zijn uitstekende beheersing van de technische 

aspecten van zijn werk, ook de scheikundige en natuurkundige, maakte 

hij indruk op zijn superieuren. En in het begin stond hij stevig genoeg in 

zijn schoenen om het openlijk met hen oneens te zijn. Toen de druk van 

de herculesarbeid in Tsjernobyl hem te veel werd, besloot hij simpelweg 

ontslag te nemen.

 Maar toen Brjoechanov die dag in juli 1972 in Kiev arriveerde, nam 

zijn baas van het ministerie van Energie, die door de partij was aangewe-

zen, zijn ontslagbrief aan, scheurde die voor zijn neus in snippers en 

gebood hem weer aan het werk te gaan.44 De jonge directeur zag toen in 

dat er geen ontsnappen aan was. Wat zijn werk ook verder van hem ver-

langde, zijn belangrijkste taak was gewoon gehoorzamen aan de partij en 

haar plannen hoe dan ook uit te voeren. De maand daarna goten bouw-

vakkers de eerste kubieke meter beton in het fundament van de centrale.

Dertien jaar later, op 7 november 1985, stond Brjoechanov zwijgend op 

de tribune voor het nieuwe cultuurpaleis, waar met de hand geschilderde 

portretten van staats- en partijleiders voor de ramen hingen.45 Onder 

hem paradeerden werknemers van de kerncentrale en bouwvakkers met 

vlaggen en plakkaten over het plein. In de toespraken ter herdenking van 

de Oktoberrevolutie werd de directeur geprezen voor zijn illustere pres-

taties: zijn succesvolle verwezenlijking van de plannen van de partij en 

zijn welwillende leiderschap over de stad en de kerncentrale die deze 

diende.46

 Brjoechanov had nu de beste jaren van zijn leven gewijd aan de bouw 

van een rijk van wit gewapend beton, dat een stad van bijna vijftigdui-

zend inwoners en vier gigantische 1000-megawattreactors besloeg. Het 
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vlotte ook al met de bouw van nog twee reactors, die volgens plan binnen 

twee jaar klaar moesten zijn.47 Als nummer vijf en zes in 1988 in bedrijf 

gingen, zou Brjoechanov aan het hoofd van het grootste kerncentrale-

complex ter wereld staan.

 Onder zijn leiding werd de centrale van Tsjernobyl, die inmiddels of-

ficieel de V.I. Lenin Kerncentrale heette, een felbegeerde post voor kern-

geleerden uit heel de Sovjet-Unie. Veel van hen kwamen regelrecht van 

mephi, het Moskouse instituut voor natuurkunde en techniek, de Sov-

jet-Russische tegenhanger van het mit.48 De Sovjet-Unie, die hopeloos 

achterliep op het gebied van computertechnologie, had geen simulators 

om zijn kerntechnici te trainen, dus het werk in Tsjernobyl was voor de 

jonge wetenschappers hun eerste ervaring met atoomkracht.

 Om de wonderen van de atoomstad Pripjat wereldkundig te maken, 

had haar uitvoerend comité, de ispolkom, een glanzend boek gemaakt, vol 

levendige kleurenfoto’s van blije burgers in hun vrije tijd.49 De gemiddel-

de leeftijd van de bevolking was zesentwintig en ruim een derde van hen 

was kind.50 De jonge gezinnen hadden vijf scholen, drie zwembaden, 35 

speeltuinen, en stranden langs de zanderige rivieroever tot hun beschik-

king. De stadsplanners hadden hun best gedaan de bestaande natuur te 

behouden en elk nieuw flatgebouw was omringd door bomen. De gebou-

wen en open ruimten waren versierd met beelden en spectaculaire mo-

zaïeken ter meerdere eer en glorie van de wetenschap en de technologie. 

Maar ondanks al zijn moderniteit en beschaving bleef de stad omringd 

door wildernis, wat de natuur soms betoverend dichtbij bracht. Brjoe-

chanovs vrouw Valentina zag tijdens een zomer twee elanden vanuit de 

Pripjat het strand op sjokken voor ze weer in het bos verdwenen, zich 

schijnbaar niet bewust van badgasten die hen aangaapten vanaf het 

zand.51

 Als atomgrad werd de stad met al zijn toebehoren, van het ziekenhuis 

tot de 35 speelplaatsen aan toe, als een verlengstuk van zijn kerncentrale 

beschouwd en direct vanuit Moskou door het ministerie van Energie ge-

financierd.52 Hij bestond in een economische bubbel; een oase van over-

vloed in een woestijn van tekorten en ontbering. De levensmiddelenwin-

kels waren beter bevoorraad dan zelfs die in Kiev, met varkens- en 

kalfsvlees, verse komkommers en tomaten en meer dan vijf verschillen-

DRU
KPR

OEF



39

De Sovjet-Prometheus

de soorten worst. In het Radoega (Regenboog)-warenhuis waren eetka-

mersets van Oostenrijkse makelij en zelfs Franse parfum te koop, zon-

der dat klanten daar jaren voor op een wachtlijst hoefden te staan.53 Er 

waren een bioscoop, een muziekschool, een schoonheidssalon en een 

jachtclub. Iedereen kende iedereen en het was veelal duimendraaien 

voor de militsia, de politieagenten van het ministerie van Binnenlandse 

Zaken, of de plaatselijke kgb-chef, die een kantoor op de vijfde verdie-

ping van de ispolkom had.54 De problemen beperkten zich meestal tot 

kwajongensstreken of openbare dronkenschap.55 De rivier schonk elk 

voorjaar een macabere oogst wanneer de dooi de lijken prijsgaf van 

dronkaards die ’s winters door het ijs waren gezakt en waren verdronken.

 Een westers oog bleef misschien op Pripjats beperkingen rusten: het 

gele gras dat tussen de betonplaten van het plaveisel omhoog piepte of de 

sombere eenvormigheid van de flatgebouwen. Maar voor de mannen en 

vrouwen die waren geboren in het barre achterland of de industriesteden 

van de Sovjet-Unie, op de dorre steppen van Kazachstan of in de straf-

kampen van Siberië, was de nieuwe atomgrad een waar arbeiderspara-

dijs. De burgers van Pripjat legden elkaar in hun homevideo’s en kiekjes 

niet vast als grijze slachtoffers van het socialistische experiment, maar 

als zorgeloze jonge mensen: kanoënd, zeilend, dansend, en poserend in 

hun nieuwe kleren; hun kinderen spelend op een grote stalen olifant of 

in een bontgekleurd treintje; vrolijke optimisten in de stad van de toe-

komst.

Tegen het einde van december 1985 keken Viktor en Valentina Brjoe-

chanov terug op een jaar vol triomfen en mijlpalen, thuis en op het 

werk.57 In augustus beleefden ze de bruiloft van hun dochter, waarna 

Lilia en haar kersverse echtgenoot hun studie aan het medisch instituut 

in Kiev weer oppakten; kort daarna werd Lilia zwanger van hun eerste 

kind. In december vierde het echtpaar Viktors vijftigste verjaardag en 

hun eigen zilveren bruiloft, met feesten in hun ruime hoekappartement 

met uitzicht op het grote plein van Pripjat.

 En Viktor kreeg de eervolle uitnodiging voor de delegatie die naar 

Moskou zou gaan voor het 27ste congres van de Communistische Partij 

van de Sovjet-Unie, een belangrijk blijk van goedkeuring van bovenaf. 
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Het congres beloofde ook een belangrijke gebeurtenis voor de Sovjet- 

Unie als geheel te worden. Het zou het eerste congres zijn dat de nieuwe 

secretaris-generaal, Michail Gorbatsjov, als leider van de Sovjet-Unie zou 

voorzitten.

 Gorbatsjov kwam aan de macht in maart 1985, waarmee er een einde 

kwam aan de lange opeenvolging van zombie-apparatsjiks wier kwakke-

lende gezondheid, dronkenschap en seniliteit voor het publiek verborgen 

waren gehouden door een steeds wanhopiger legertje oppassers. Gor-

batsjov leek met zijn vierenvijftig jaar jong en dynamisch en vond een 

enthousiast gehoor in het Westen. Hij vormde zijn politieke meningen 

tijdens de jaren zestig en was de eerste secretaris-generaal die de macht 

van de televisie benutte. Hij sprak ongekunsteld met zijn zuidelijke ac-

cent en stortte zich in menigten tijdens ogenschijnlijk spontane, maar 

zorgvuldig door de kgb georkestreerde wandelingetjes. Bovendien ver-

scheen hij om de haverklap op tv in het toonaangevende actualiteitenpro-

gramma van het land, Vremja, waar elke avond bijna 200 miljoen men-

sen naar keken.58 Hij kondigde plannen aan voor een economische 

reorganisatie, perestrojka, en sprak op het hoogtepunt van het partijcon-

gres in maart 1986 over de behoefte aan glasnost, of transparant bestuur. 

Als overtuigd socialist geloofde Gorbatsjov dat de Sovjet-Unie de weg 

kwijt was, maar naar de utopie van Zuiver Communisme kon worden 

geleid door een terugkeer naar de grondbeginselen van Vladimir Lenin. 

Die weg zou lang zijn. De economie stagneerde onder de financiële last 

van de Koude Oorlog. Sovjettroepen waren vastgelopen in Afghanistan 

en in 1983 had de Amerikaanse president Ronald Reagan met het Strate-

gic Defense Initiative de strijd uitgebreid naar de ruimte. Totale vernieti-

ging door een kernaanval leek dichterbij dan ooit. En thuis sleepte het 

oude, monolithische systeem – de verstikkende bureaucratie en corrup-

tie van het Tijdperk van de Stagnatie – zich nog steeds voort.

In de zestien jaar waarin Viktor Brjoechanov vier kernreactors en een 

hele stad op een stuk afgelegen moerasland had gebouwd, was hij goed 

onderlegd geraakt in de werkelijkheid van het systeem. Gesmeed op het 

aambeeld van de partij, volgzaam gemaakt door de privileges die zijn 

status hem gaf, was de deskundige, eigenzinnige jonge specialist ge-
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transformeerd tot een gehoorzaam instrument van de nomenklatoera.59 

Hij had zijn doelstellingen gehaald en het plan verwezenlijkt. Voor zich-

zelf en zijn mannen had hij orden van verdienste en salarisbonussen in 

de wacht gesleept door deadlines voor te zijn en arbeidsquota te overtref-

fen.60 Maar zoals alle succesvolle Sovjetmanagers moest Brjoechanov 

daarvoor wel leren om handig te zijn en te knoeien met zijn beperkte 

middelen, om te kunnen voldoen aan een eindeloze lijst van onrealisti-

sche doelstellingen. Hij moest sjoemelen, creatief boekhouden en regels 

ontduiken.

 Toen de bouwmaterialen waar de architecten van Tsjernobyl om had-

den gevraagd niet leverbaar bleken, moest Brjoechanov improviseren: bij 

gebrek aan brandbestendige kabels losten de bouwvakkers het gewoon 

zelf zo goed mogelijk op.

 Toen het ministerie van Energie in Moskou hoorde dat er op het dak 

van de turbinehal uiterst brandbaar bitumen lag, kreeg hij bevel dat te 

vervangen. Maar het brandvertragende materiaal dat nodig was voor het 

nieuwe dak – 50 meter breed en bijna 1 kilometer lang – werd niet eens 

in de Sovjet-Unie geproduceerd. Het ministerie maakte daarop voor hem 

een uitzondering en het bitumen bleef zitten.61 Toen de partijsecretaris 

van het district hem opdroeg een zwembad met olympische afmetingen 

te bouwen, sputterde Brjoechanov tegen: zulke faciliteiten werden alleen 

in Sovjetsteden met meer dan een miljoen inwoners gebouwd. Maar de 

secretaris hield voet bij stuk: ‘Bouw het!’ zei hij, en Brjoechanov gehoor-

zaamde.62 Hij financierde het zwembad door te knoeien met de uitgaven 

van de stad en de staatsbank om de tuin te leiden.63

 Toen de vierde en modernste reactor van Tsjernobyl bijna af was, 

moesten alleen nog de turbines worden getest, een tijdrovende klus. Br-

joechanov stelde die stilletjes uit en voldeed zo aan Moskous deadline 

voor de voltooiing, op de laatste dag van december 1983.64

 Maar het ministerie van Energie en Elektrificatie was ontevreden als 

een verwende minnares. Begin jaren tachtig was het toch al straffe Sov-

jetschema voor de bouw van kerncentrales nog verder opgeschroefd, met 

adembenemende plannen voor meer en steeds reusachtiger centrales in 

heel het westelijk grondgebied van de Unie.65 Moskou wilde dat Tsjerno-

byl tegen het einde van de eeuw deel zou uitmaken van een dicht netwerk 
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van nucleaire megacomplexen, die elk maximaal twaalf reactors herberg-

den.66 In 1984 werd de deadline voor de voltooiing van de vijfde reactor 

met een jaar naar voren gehaald.67 De arbeids- en bevoorradingsproble-

men waren nog steeds hopeloos: het beton vertoonde gebreken; de arbei-

ders hadden geen elektrisch gereedschap.68 Een team nauwgezette 

kgb-agenten en hun netwerk van informanten op de centrale meldden 

een reeks verontrustende constructiefouten.69

 In 1985 ontving Brjoechanov instructies voor de bouw van Tsjernobyl 

2, een aparte centrale met nog eens vier rbmk-reactors van een nieuw 

model dat linea recta van de tekentafel kwam en van nog meer megalo-

manie getuigde dan het vorige.70 Deze centrale zou een paar honderd 

meter van de bestaande moeten komen, naast een nieuwe woonwijk in 

Pripjat voor het personeel. Er zou een brug nodig zijn om er te komen, 

en een nieuw kantoorgebouw van tien verdiepingen, met bovenin een 

kamer vanwaar de directeur zijn uitbreidende nucleaire leengoed kon 

bekijken.71

 Brjoechanov werkte de klok rond. Zijn superieuren troffen hem door-

gaans dag en nacht wel ergens in de centrale aan.72 Als er iets misging, 

wat vaak gebeurde, vergat de directeur te eten en hield hij het 24 uur vol 

op koffie en sigaretten. Tijdens vergaderingen hulde hij zich meestal in 

stilzwijgen; hij sprak nooit een woord te veel. Geïsoleerd en uitgeput als 

hij was, had hij weinig vrienden en sprak hij zich zelden uit, zelfs niet 

tegen zijn vrouw.

 Brjoechanovs personeel was ook veranderd. Het bevlogen team van 

specialisten die als eersten de ijskoude nederzetting in het bos bevolkten 

en bikkelden om de reactors in bedrijf te krijgen, was verder getrokken. 

In hun plaats waren duizenden nieuwe werknemers gekomen en het 

kostte Brjoechanov moeite ze in het gareel te houden. Ondanks zijn tech-

nische talenten miste hij de krachtige persoonlijkheid die nodig was om 

leiding te geven op Sovjetschaal.74 De bouwopzichter, een dominante 

partijman met goede relaties, die de directeur in autoriteit naar de kroon 

stak, noemde hem spottend ‘de marshmallow’.75

 Het Tijdperk van Stagnatie had op de Sovjetwerkvloer moreel verval 

en een norse onverschilligheid ten aanzien van verantwoordelijkheid in 

de hand gewerkt, zelfs in de nucleaire industrie.76 In de economische 
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utopie van de Sovjet-Unie bestond werkloosheid zogenaamd niet, en per-

soneelsoverschotten en arbeidsverzuim waren een chronisch probleem.77 

Als directeur van de centrale en het bijbehorende stadje was het Brjoe-

chanovs taak iedereen in Pripjat van werk te voorzien. Vijfentwintigdui-

zend inwoners waren onder de pannen bij de niet-aflatende bouwwerk-

zaamheden zelf, en Brjoechanov had al voorzien in de oprichting van de 

Jupiter-elektronicafabriek om de vrouwen uit de stad aan werk te hel-

pen.78 Maar dat was nog altijd niet genoeg. Voor elke dienst in de centra-

le van Tsjernobyl werden nu per bus honderden mannen en vrouwen uit 

Pripjat aangevoerd, van wie velen niets omhanden hadden. Sommigen 

waren kerningenieur-stagiairs, die zich ooit hoopten aan te sluiten bij de 

zeergeleerde technische elite die de atomsjtsjiki werd genoemd. Nu moch-

ten ze de experts aan het werk zien.79 Maar anderen waren monteurs en 

elektriciens die van elders in de energie-industrie kwamen. Ze werden 

de ‘stroommannen’ of energetiki genoemd en hielden er nogal lakse idee-

en over kerncentrales op na.80 Ze hadden te horen gekregen dat straling 

zo onschuldig was dat ‘je het op je brood kon smeren’, of dat een reactor 

‘net een samowar was (...) eenvoudiger dan een thermische centrale’.81 

Thuis dronken sommigen uit glazen met iriserende decoraties die waren 

gemaakt door ze in het bekken met gebruikt koelwater van de centrale te 

dompelen, zo pochten ze.82 Anderen vulden hun dienst lusteloos met 

lezen en spelletjes kaart.83 Mensen die wél belangrijk werk deden ston-

den, met een bureaucratische onomwondenheid die aan satire grensde, 

bekend als de Groep van Effectieve Controle.84 Maar het dood gewicht 

van ongewenste mankracht trok zelfs aan mensen met belangrijke taken 

en infecteerde de centrale met ineffectiviteit en een gevaarlijk gebrek aan 

urgentie.

 Het ervaren team van onafhankelijk denkende kerningenieurs dat de 

bouw van de eerste vier reactors begeleidde, was vertrokken en er was 

gebrek aan ervaren specialisten.85 De hoofdingenieur, Brjoechanovs 

rechterhand, verantwoordelijk voor de dagelijkse technische besturing, 

was Nikolaj Fomin, de voormalige partijsecretaris van de centrale, en een 

arrogante, brallende apparatsjik van de oude stempel.86 Met zijn kalende 

hoofd, brede borst, oogverblindende glimlach en zelfverzekerde basstem 

die omhoogschoot wanneer hij zich opwond, had Fomin al het dominan-
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te Sovjetcharisma dat Brjoechanov miste. Hij was van huis uit elektro-

technicus en zijn aanstelling was er door de partij in Moskou doorge-

duwd, ondanks bezwaren van het ministerie van Energie.87 Hij had geen 

enkele ervaring met atoomkracht, maar qua ideologie een vrijwel onbe-

rispelijke staat van dienst. En hij deed zijn best om zich via een schrifte-

lijke cursus de kernfysica eigen te maken.88

Tegen de lente van 1986 was Tsjernobyl een van de best presterende 

kerncentrales in de Sovjet-Unie, en het gerucht ging dat Brjoechanovs 

trouw aan de partij weldra zou worden beloond. Volgens het laatste vijf-

jarenplan zou de centrale het hoogste eerbetoon van de staat krijgen: de 

Leninorde. Het personeel zou een financiële bonus opstrijken en Brjoe-

chanov zou de ster van de Held van de Socialistische Arbeid krijgen op-

gespeld. Op het ministerie van Energie was al besloten om Brjoechanov 

naar Moskou te promoveren. Fomin moest zijn plaats als directeur inne-

men.89 Het was de bedoeling dat het nieuws op de feestdag 1 mei bekend 

werd gemaakt, met een decreet van het presidium van de Opperste Sov-

jet.90

 Brjoechanov had ook Pripjat vanuit het niets opgetrokken, met het idee 

een mooie modelstad te bouwen die door zijn inwoners werd gekoesterd. 

En ondanks de instelling van een stadsraad werd bijna elke beslissing 

over de atomgrad, hoe triviaal ook, ter goedkeuring aan hem voorgelegd. 

De architecten hadden de stad een weelderige variëteit aan bomen en 

struiken toebedacht: berk, iep en paardenkastanje; jasmijn, sering en ber-

beris.91 Maar Brjoechanov hield vooral veel van bloemen en liet ze overal 

planten.92 Tijdens een vergadering van de ispolkom in 1985 kondigde hij 

een groots plan aan. Hij wilde dat in de straten vijftigduizend rozenstrui-

ken zouden bloeien: een voor elke man, vrouw en kind in de stad. Er wa-

ren natuurlijk bezwaren. Hoe konden ze ooit zoveel planten vinden? Het 

volgend voorjaar waren er echter al voor heel veel geld dertigduizend goe-

de Baltische rozenstruiken van Litouwen en Letland gekocht en in de lan-

ge, opgehoogde bedden onder de populieren van de Leninprospekt en 

rond het centrale plein geplant.

 Op het verhoogde betonnen plein aan de Koertsjatovstraat, aan het 

eind van de pittoreske promenade die de stad in liep, moest volgens de 
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plannen Pripjats eigen standbeeld van Lenin komen, een vereiste voor 

elke grote stad in de Sovjet-Unie.93 Maar er was nog geen permanent 

monument gebouwd. De stad had een wedstrijd voor een ontwerp uitge-

schreven, en op de reeds aanwezige sokkel stond een rechthoekige hou-

ten kist, beschilderd met een inspirerend portret, hamer en sikkel, en 

een slogan: ‘Lenins naam en missie leven voorgoed voort!’

 Intussen had Viktor Brjoechanov een monument aan oudere goden 

gewijd: een reusachtig figuratief standbeeld, voor de plaatselijke bio-

scoop, 6 meter hoog en in brons gegoten. Het stelde een Titaan voor, die 

naakt was onder de golvende plooien van zijn mantel en een bundel 

vuurtongen omhooghield. Dit was Prometheus, afgedaald van de Olym-

pus met het gestolen vuur als geschenk. Daarmee bracht hij licht, warm-

te en beschaving naar de mensheid – net zoals de fakkeldragers van het 

Rode Atoom licht in het duister van de Sovjethuishoudens hadden ge-

bracht.

 Maar de oude Griekse mythe had een duistere kant: Zeus was zo woe-

dend over de diefstal van het machtigste geheim van de goden dat hij 

Prometheus vastketende aan een rots waar elke dag, tot in de eeuwig-

heid, een reusachtige adelaar zijn lever kwam wegpikken.

 De sterfelijke mens ontkwam evenmin aan vergelding voor het aanne-

men van Prometheus’ geschenk. Zeus stuurde hem Pandora, de eerste 

vrouw, die een doos bij zich had waaruit, eenmaal geopend, alle kwaden 

vlogen, zonder dat ze ooit konden worden teruggestopt.
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Alfa, bèta en gamma

Bijna alles wat we in het universum kunnen zien is gemaakt van atomen: 

fragmenten sterrenstof waaruit alle materie bestaat. Atomen zijn een 

miljoen keer kleiner dan de doorsnee van een menselijke haar en be-

staan vrijwel geheel uit lege ruimte. Maar in het hart van elk atoom zit 

een kern, die onvoorstelbaar dicht is, alsof 6 miljard auto’s in een klein 

koffertje samengeperst zitten, en vol latente energie zit.1 Om de kern, die 

uit protonen en neutronen bestaat, zweeft een wolk elektronen die bij 

elkaar worden gehouden door wat natuurkundigen ‘de sterke kernkracht’ 

noemen.2

 De sterke kernkracht is net zoals de zwaartekracht een van de vier 

fundamentele krachten die het universum binden. Wetenschappers ge-

loofden ooit dat hij zo sterk was dat atomen onverwoestbaar en onscheid-

baar waren. Ze dachten ook dat ‘massa noch energie gecreëerd of ver-

woest kan worden’.3 In 1905 weerlegde Albert Einstein deze ideeën.4 Als 

atomen op een of andere manier uit elkaar konden worden getrokken, zo 

opperde hij, dan zou hun minuscule massa bij dat proces een relatief 

gigantische hoeveelheid energie vrijgeven. Hij definieerde de theorie 

met een vergelijking: de vrijgekomen energie zou gelijk zijn aan de ver-

loren massa, vermenigvuldigd met de snelheid van het licht in het kwa-

draat: E=mc2.

 In 1938 ontdekte een drietal Duitse wetenschappers dat wanneer je 

atomen van het zware metaal uranium bombardeert met neutronen, hun 
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kern in feite in tweeën kan breken, waarbij kernenergie vrijkomt. Wan-

neer de kern splitst, vliegen zijn neutronen op hoge snelheid weg en 

knallen ze tegen naburige atomen op, waardoor hun kern ook weer 

splitst en er nog meer energie vrijkomt. Wanneer je genoeg uraniumato-

men verzamelt die, in de juiste opstelling, een kritieke massa vormen, 

dan houdt dit proces zichzelf in stand, waarbij de neutronen van het ene 

atoom de kern van het volgende splijten en zo nog meer neutronen op 

ramkoers naar volgende kernen sturen. Bij deze kettingreactie van splij-

tende atomen komen op het kritieke punt onvoorstelbare hoeveelheden 

energie vrij.

 Op 6 augustus 1946 ontplofte er boven de Japanse stad Hiroshima 

om 8.15 uur een atoomwapen met 64 kilo uranium op 580 meter hoogte. 

Einsteins vergelijking bleek genadeloos goed te kloppen.5 De bom zelf 

was uiterst inefficiënt: slechts 1 kilo van het uranium onderging splijting, 

en slechts 700 milligram massa, het gewicht van een vlinder, werd om-

gezet in energie.6 Maar dat was genoeg om in een fractie van een seconde 

een hele stad weg te vagen. Ongeveer 78.000 mensen stierven meteen: 

verdampt, verpletterd of verbrand in de vuurstorm die volgde op de schok-

golf.7 Maar tegen het einde van het jaar zouden er nog 25.000 mannen, 

vrouwen en kinderen sterven door hun blootstelling aan de straling die 

vrijkwam bij de eerste atoombomaanval.

Straling ontstaat door het uiteenvallen van instabiele atomen. De atomen 

van de verschillende elementen variëren in gewicht, afhankelijk van het 

aantal protonen en neutronen in hun kern.8 Elk element heeft een uniek 

aantal protonen, dat nooit verandert en dat zijn ‘atoomnummer’ en 

plaats in het periodiek systeem bepaalt: waterstof heeft nooit meer dan 

één proton; zuurstof heeft er altijd acht, goud 79. Maar atomen van het-

zelfde element kunnen wel een verschillend aantal neutronen hebben, 

wat verschillende isotopen tot gevolg heeft, variërend van deuterium (wa-

terstof met één neutron in plaats van twee) tot uranium-235 (uranium-

metaal, met vijf extra neutronen).

 Het toevoegen of verwijderen van neutronen uit de kern van een sta-

biel atoom heeft een instabiele isotoop tot gevolg.9 Maar een instabiele 

isotoop zal proberen zijn evenwicht te hervinden en in zijn streven naar 
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stabiliteit delen van zijn kern weggooien – een andere isotoop of soms 

een heel ander element. Plutonium-239, bijvoorbeeld, schudt twee proto-

nen en twee neutronen van zijn kern af om uranium-235 te worden. Dit 

dynamische proces van nucleair verval is radioactiviteit; de energie die 

vrijkomt wanneer atomen neutronen afwerpen in de vorm van golven of 

deeltjes, is straling.

 Straling is overal om ons heen.10 Deze is afkomstig van de zon en kos-

mische stralen en baadt steden die op hoogte liggen in hogere niveaus 

van achtergrondstraling dan steden op zeeniveau. Ondergrondse afzet-

tingen van thorium en uranium geven straling af, maar dat doet metsel-

werk ook: steen, baksteen en adobe bevatten stuk voor stuk radio-iso-

topen. Het graniet waarmee het Amerikaanse Capitool is gebouwd, is zo 

radioactief dat het niet zou voldoen aan de federale veiligheidsvoorschrif-

ten voor kerncentrales. Al het levende weefsel is tot op zekere hoogte ra-

dioactief: mensen, maar ook bananen zenden straling uit omdat ze alle-

bei kleine hoeveelheden van de radio-isotoop kalium-40 bevatten; spieren 

bevatten meer kalium 40 dan ander weefsel en daarom zijn mannen in 

het algemeen radioactiever dan vrouwen. Paranoten hebben duizend-

maal de gemiddelde concentratie radium van organische producten en 

zijn het meest radioactieve voedsel dat er is.

 Straling is onzichtbaar en heeft geur noch smaak. Hoewel nog bewe-

zen moet worden dat blootstelling aan geringe straling veilig is, wordt 

het duidelijk gevaarlijk wanneer de deeltjes en golven die zij afgeeft zo 

krachtig zijn dat ze atomen van weefsels van levende organismen trans-

formeren of afbreken. Deze straling met een hoog energiegehalte is ioni-

serende straling.

 Ioniserende straling bestaat in drie verschillende vormen: alfadeeltjes, 

bètadeeltjes en gammastralen. Alfadeeltjes zijn relatief groot, zwaar en 

traag en kunnen niet door de huid dringen; zelfs een vel papier kan hun 

baan blokkeren. Maar als ze op een andere manier het lichaam weten 

binnen te komen, bijvoorbeeld door slikken of inhaleren, dan kunnen 

alfadeeltjes zware schade aan chromosomen veroorzaken, met de dood 

tot gevolg. Radon-222, dat zich als gas in niet-geventileerde kelders op-

hoopt, geeft alfadeeltjes af in de longen, waar ze kanker veroorzaken.11 

Polonium-210, een krachtige alfa-uitstraler, is een van de kankerverwek-
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kende stoffen in sigarettenrook.12 Het was ook het gif in de kop thee die 

de voormalige kgb-agent Aleksandr Litvinenko in 2006 in Londen fataal 

werd.13

 Bètadeeltjes zijn kleiner en sneller dan alfadeeltjes en dringen dieper 

in levend weefsel door, waarbij ze brandwonden op de huid en blijvende 

genetische schade veroorzaken. Een velletje papier biedt geen bescher-

ming tegen bètadeeltjes, maar aluminiumfolie of voldoende afstand wel. 

Buiten een straal van drie meter doen bètadeeltjes weinig kwaad, maar ze 

zijn gevaarlijk als ze op een af andere manier in het lichaam komen. 

Wanneer dat lichaam bèta afgevende radio-isotopen abusievelijk aanziet 

voor essentiële elementen, kunnen ze zich dodelijk ophopen in bepaalde 

organen: strontium-90, een lid van dezelfde chemische familie als calci-

um, wordt vastgehouden in de botten; ruthenium wordt opgenomen 

door de darmen; jodium-131 nestelt zich met name in de schildklier van 

kinderen, waar het kanker kan veroorzaken.

 Gammastralen zijn elektromagnetische golven met een hoge frequen-

tie en de snelheid van het licht, en hebben de meeste energie van alle-

maal.14 Ze kunnen grote afstanden afleggen, dringen door alles heen 

behalve een dikke laag beton of lood, en zijn funest voor elektronica. 

Gammastralen gaan zonder vaart te verliezen dwars door een mens heen 

en jagen door cellen als een spervuur van microscopische kogeltjes.

 Ernstige blootstelling aan ioniserende straling leidt tot stralingsziekte, 

waarbij het weefsel van het lichaam tot in de diepste niveaus wordt losge-

tornd, herschikt en vernietigd.15 Symptomen zijn onder meer misselijk-

heid, bloedingen en haaruitval, gevolgd door het falen van het immuun-

systeem, uitputting van het beenmerg, desintegratie van inwendige 

organen en ten slotte de dood.

Voor de atoompioniers die aan het einde van de negentiende eeuw voor 

het eerst ‘stralende materie’ onderzochten, waren de effecten van stra-

ling een betoverende curiositeit.16 Wilhelm Röntgen, die in 1895 de naar 

hem genoemde straling ontdekte, zag tijdens een experiment de botjes 

van zijn hand op de muur van zijn lab geprojecteerd worden, en was er-

door geïntrigeerd. Maar toen hij kort daarna de eerste röntgenfoto ooit 

maakte, van de hand van zijn vrouw – compleet met trouwring – was ze 
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geschokt door het resultaat. ‘Ik heb mijn eigen dood gezien!’ zei ze.17 

Röntgen nam later maatregelen om zich tegen zijn eigen ontdekking te 

beschermen, maar anderen waren minder voorzichtig. In 1896 bouwde 

Thomas Edison de fluorescoop, die röntgenstralen op een scherm pro-

jecteerde waardoor hij binnen in massieve objecten kon kijken.18 Bij zijn 

experiment moest een assistent telkens een hand op een doos leggen, 

waar die aan röntgenstralen was blootgesteld. Toen er op die hand brand-

wonden verschenen, gebruikte de assistent gewoon de andere. Maar de 

wonden genazen niet. Uiteindelijk amputeerden chirurgen de linkerarm 

en vier vingers van de rechterhand van de assistent. Toen de kanker in 

zijn rechterarm omhoogkroop, haalden de artsen ook die er af. De ziekte 

breidde zich uit naar zijn borst en in oktober 1914 stierf hij, het eerste 

bekende slachtoffer van door de mens gemaakte straling.

 Zelfs toen duidelijk werd dat externe blootstelling aan straling schade 

veroorzaakt, bleven de schadelijke gevolgen van inwendige blootstelling 

vrijwel onbekend.19 Begin twintigste eeuw verkochten apotheken radium 

bevattende gezondheidstonicums, die werden gedronken door mensen 

die geloofden dat radioactiviteit hun energie gaf. Marie en Pierre Curie 

wonnen in 1903 de Nobelprijs voor de ontdekking van polonium en radi-

um. Dat laatste straalt alfadeeltjes uit en is pakweg een miljoen keer ra-

dioactiever dan uranium, dat ze in hun Parijse laboratorium onttrokken 

aan massa’s kleverige, teerachtige erts.20 Pierre kwam om bij een ver-

keersongeluk, maar Marie bleef de eigenschappen van radioactieve stof-

fen onderzoeken tot aan haar dood in 1934, waarschijnlijk door been-

mergfalen als gevolg van straling. Ruim tachtig jaar later zijn Curies 

aantekeningen uit haar lab nog zo radioactief dat ze in een met lood be-

klede doos worden bewaard.

 Wanneer radium met andere elementen wordt gemengd, gaan die in 

het donker gloeien. Daarom gebruikten klokkenmakers het voor fluores-

cerende cijfers op wijzerplaten en huurden ze jonge vrouwen in om die 

erop te schilderen, een priegelwerkje.21 In de horlogefabrieken van New 

Jersey, Connecticut en Illinois leerden de Radiummeisjes hoe ze de haar-

tjes van hun kwast tot een fijn puntje moesten likken voor ze hem in een 

potje radiumverf doopten. Toen de kaken en beenderstelsels van de eer-

ste meisjes begonnen te rotten en te desintegreren, zeiden hun werkge-
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vers dat ze waarschijnlijk syfilis hadden. Een rechtszaak bracht aan het 

licht dat hun bazen heel goed wisten hoe gevaarlijk werken met radium 

was en er alles aan hadden gedaan om die waarheid voor hun werkne-

mers verborgen te houden.22 Dat was de eerste keer dat de mensen te 

horen kregen hoe gevaarlijk het was om radioactief materiaal binnen te 

krijgen.

 Het biologisch effect van straling op het menselijk lichaam werd uit-

eindelijk gemeten in rem (röntgenequivalent mens) en bepaald door een 

ingewikkelde combinatie van factoren: het soort straling; de duur van de 

blootstelling; hoeveel ervan het lichaam binnendringt en waar; en hoe 

kwetsbaar die lichaamsdelen voor straling zijn. Lichaamsdelen waarvan 

de cellen zich snel delen, zoals het beenmerg, de huid en het spijsverte-

ringskanaal, lopen meer risico dan andere organen zoals het hart, de le-

ver en de hersenen. Sommige radionucliden, zoals radium en strontium, 

geven energiekere en daardoor gevaarlijker straling af dan andere, zoals 

cesium en kalium.23

 Dankzij de overlevenden van de atoombomaanvallen op Hiroshima 

en Nagasaki kon er voor het eerst bij een grote groep mensen onderzoek 

worden gedaan naar de effecten van stralingsziekte.24 Dit project zou uit-

eindelijk meer dan zeventig jaar beslaan en een universele database van 

de langetermijneffecten van ioniserende straling op mensen opleveren. 

Van de mensen die de eerste klap in Nagasaki overleefden, stierven er 

35.000 binnen 24 uur; mensen met stralingsziekte verloren binnen een 

tot twee weken hun haar en kregen vervolgens bloederige diarree voor ze 

bezweken aan infecties en hoge koorts.25 Nog eens 37.000 stierven bin-

nen drie maanden. Een vergelijkbaar aantal bleef langer in leven, maar 

kreeg na drie jaar leukemie; die laatste ziekte was eind jaren veertig de 

eerste vorm van kanker die met straling in verband werd gebracht.

 Het effect van ioniserende straling op zowel levenloze als levende ob-

jecten werd eind jaren vijftig uitgebreid onderzocht door de Amerikaan-

se luchtmacht.26 Als onderdeel van een overheidsproject voor de ontwik-

keling van vliegtuigen op atoomkracht, bouwde Lockheed Aircraft een 

door water gekoelde 10-megawattkernreactor in een afgeschermde, on-

dergrondse schacht in de bossen van noordelijk Georgia. Die reactor 

kwam met een druk op een knop uit zijn schacht omhoog, waarbij hij 
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alles binnen een straal van 300 meter blootstelde aan een dodelijke dosis 

straling. In juni 1959 werd de Radiation Effects Reactor voor het eerst op 

volle kracht en onbeschermd omhooggebracht, waarop vrijwel alles in de 

nabije omgeving onmiddellijk morsdood was: insecten vielen uit de 

lucht en kleine diertjes en de bacteriën die ze meedroegen werden weg-

gevaagd, een fenomeen dat de technici ‘instant taxidermie’ noemden. De 

effecten op planten varieerden: eiken werden bruin, maar harig vinger-

gras bleef vreemd genoeg onaangetast; dennenbomen leken het zwaarst 

getroffen van allemaal. De veranderingen in objecten binnen het veld 

van de reactor waren al even mysterieus: heldere coca-colaflesjes werden 

bruin, hydraulische vloeistof stolde tot kauwgum, transistors gaven er de 

brui aan en rubberen banden werden keihard.

 Hoe ingrijpend en verschrikkelijk blootstelling aan ioniserende stra-

ling ook mag zijn voor een mens, het gaat zelden gepaard met een waar-

neembare sensatie. Een mens kan zonder iets te merken zoveel gam-

mastralen oplopen dat hij er honderd keer aan dood kan gaan.

 Op 21 augustus 1945, twee weken na de bom op Hiroshima, was Har-

ry K. Daghlian, een vierentwintigjarige natuurkundige van het Manhat-

tan Project, na werktijd nog bezig met een experiment in Los Alamos in 

New Mexico, toen zijn hand weggleed.27 Zijn testopstelling, een bolletje 

plutonium omgeven door blokken wolfraamcarbide, werd kritiek. Dagh-

lian zag een kortstondige blauwe flits en werd getroffen door een golf 

gamma- en neutronenstraling van al met al meer dan 500 rem. Hij brak 

de opstelling zo snel mogelijk af, liep weg en meldde zich zonder zicht-

bare symptomen bij de dokter.28 Maar de straling werd hem net zo fataal 

als wanneer hij voor een aanstormende trein was gestapt. Daghlian gleed 

25 dagen later weg in een coma waar hij nooit meer uit kwam: hij was de 

eerste mens die per ongeluk stierf door directe blootstelling aan kernsplij-

ting. The New York Times schreef zijn dood toe aan brandwonden die hij 

had opgelopen bij ‘een ongeluk op de werkvloer’.29

Het kostte de kernenergie-industrie van meet af aan moeite aan de scha-

duw van haar militaire oorsprong te ontsnappen. De allereerste kernre-

actor werd in 1942 met de hand in elkaar gezet onder de tribunes van het 

in onbruik geraakte footballveld van de University of Chicago. Deze reac-
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tor was het aambeeld van het Manhattan Project, de essentiële eerste stap 

in de productie van het splijtbare materiaal waarmee het eerste atoomwa-

pen ter wereld werd gesmeed. De reactors die volgden werden gebouwd 

op een afgelegen stuk land langs de rivier de Columbia in Hanford, 

Washington en waren louter bedoeld om plutonium te produceren voor 

het groeiende Amerikaanse arsenaal aan atoombommen. De Ameri-

kaanse marine was verantwoordelijk voor de keuze van het type reactor 

dat vervolgens voor bijna alle civiele elektriciteitscentrales in het land zou 

worden gebruikt. De eerste Amerikaanse kerncentrale voor louter civiel 

gebruik was gebaseerd op blauwdrukken voor een door atoomkracht aan-

gedreven vliegkampschip.

 In de Sovjet-Unie was het patroon hetzelfde. De eerste Sovjet-Russi-

sche atoombom, rds-1, of ‘het Artikel’, zoals zijn bouwers hem noemden, 

werd op 29 augustus 1949 kort na zonsopkomst tot ontploffing gebracht 

op een testlocatie 140 kilometer ten noordwesten van Semipalatinsk, op 

de steppen van Kazachstan.30 Het project, met de codenaam Probleem 

Nummer Een, stond onder leiding van Igor Koertsjatov. Deze zesenveer-

tigjarige natuurkundige had de wilde, gevorkte baard van een victoriaan-

se spiritist en viel bij zijn oppassers van de geheime politie vooral op door 

zijn discretie en politiek vernuft.31 De bom was een getrouwe kopie van 

Fat Man, die vrijwel exact vier jaar eerder Nagasaki had verwoest, en had 

een kern van plutonium dat was geproduceerd in reactor ‘A’, of ‘Annoes-

jka’, gemodelleerd naar de reactors in Hanford.32

 Koertsjatovs project kon slagen met de hulp van een handjevol goed 

geplaatste spionnen en informatie uit de bestseller Atomic Energy for Mi-

litary Purposes, in 1945 ruimhartig uitgegeven door de Amerikaanse rege-

ring en op stel en sprong in Moskou in het Russisch vertaald.33 Nucleair 

werk viel onder het pas ingestelde Eerste Hoofddirectoraat en een 

‘atoompolitbureau’ dat onder toezicht stond van Stalins sadistische beul 

Lavrenti Beria, hoofd van de nkvd, de voorloper van de kgb.34 Het Sovje-

tatoomprogramma stond van begin af aan in het teken van een meedo-

genloos opportunisme en een paranoïde geheimhouding. Tegen 1950 

had het Eerste Hoofddirectoraat zevenhonderdduizend mensen te werk 

gesteld in de uraniummijnen. De helft daarvan was dwangarbeider, en 

op een gegeven moment werkten er ook vijftigduizend krijgsgevangen.35 
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Wanneer hun straf erop zat, stopte het Directoraat die mannen en vrou-

wen in vrachttreinen en verbande hen naar het Hoge Noorden, zodat ze 

niemand konden vertellen wat ze hadden meegemaakt. Van velen werd 

nooit meer iets vernomen. En toen Koertsjatovs team in zijn missie 

slaagde, beloonde Beria hen in directe verhouding tot de straf die hij voor 

hen in petto had gehad in geval van een mislukking.36 Degenen die Beria 

zou hebben laten executeren, Koertsjatov zelf en Nikolaj Dollezjal, de 

ontwerper van de Annoesjka-reactor, kregen in plaats daarvan de hoogste 

staatsonderscheiding, de eretitel Held van de Socialistische Arbeid, en 

ook datsja’s, auto’s en geld. En mensen die slechts levenslange gevange-

nisstraffen zouden hebben gekregen, kregen de een na hoogste onder-

scheideng toebedeeld, de Leninorde.

 Tegen de tijd dat het Artikel ontplofte, liep Koertsjatov al rond met 

plannen voor een reactor die elektriciteit moest gaan leveren. De bouw 

begon in 1950 in een pas gebouwde, gesloten stad, Obninsk, 200 kilome-

ter ten zuidwesten van Moskou. Dezelfde groep natuurkundigen die ver-

antwoordelijk was voor de Annoesjka-reactor werd daar aan het werk 

gezet om een nieuwe te bouwen, dit keer bedoeld om met de warmte die 

vrijkwam bij atoomsplitsing water te veranderen in stoom om een turbi-

ne aan te drijven. De bronnen waren schaars en sommige mensen in het 

atoomprogramma dachten dat zo’n kerncentrale nooit praktisch kon 

zijn. Beria liet het project slechts doorgaan als concessie aan Koertsjatovs 

prestige als de vader van de bom.27 Pas tegen het einde van 1952 gaf de 

regering blijk van interesse in kernenergie met de oprichting van een 

nieuw ontwerpinstituut voor reactors: het Wetenschappelijk Onder-

zoeks- en Ontwikkelingsinstituut voor Energietechniek, bekend onder 

zijn Russische acroniem nikiet.38

 Het jaar daarop testte de Sovjet-Unie haar eerste thermonucleaire wa-

pen, een waterstofbom, duizend keer verwoestender dan de atoombom. 

Beide opkomende supermachten waren nu theoretisch in staat de gehele 

mensheid weg te vagen.39 Koertsjatov was geschokt door de kracht van 

zijn eigen nieuwe wapen, dat het aardoppervlak in een straal van 5 kilo-

meter rond de testlocatie in glas had veranderd.40 Nog geen vier maan-

den later hield president Dwight D. Eisenhower zijn ‘Atomen voor Vre-

de’-toespraak voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties, ter 
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geruststelling van een Amerikaans publiek dat het spook van de Apoca-

lyps in zijn toekomst zag opdoemen.41 Eisenhower riep op tot mondiale 

samenwerking om de beginnende wapenwedloop in de hand te houden 

en de kracht van het atoom te beteugelen ten gunste van de mensheid. 

Hij stelde voor een internationale conferentie te houden om de kwestie 

te bespreken. Niemand keek ervan op toen de Sovjet-Unie het idee als 

holle propaganda van tafel veegde.42

 Toen de Internationale Conferentie over het Vreedzaam Gebruik van 

Atoomenergie ten slotte in augustus 1955 plaatsvond in Genève, arriveer-

de er een zeer grote Sovjetdelegatie. Voor het eerst in twintig jaar moch-

ten Sovjetwetenschappers contact hebben met hun buitenlandse tegen-

hangers, waarbij ze hun eigen staaltje propaganda ten beste gaven.43 Ze 

verklaarden dat ze op 27 juni van het vorige jaar hun Obninsk-reactor, 

am-1 genoemd, met succes op het Moskouse hoogspanningsnet hadden 

aangesloten.

 Het was de eerste reactor ter wereld die kernenergie gebruikte om 

elektriciteit voor civiel gebruik op te wekken, en de wetenschappers 

doopten hem Atom Mirny-1: ‘Vreedzaam Atoom-1’. Het zou dan nog 

twee jaar duren voor de eerste Amerikaanse kerncentrale, in Shipping-

port in Pennsylvania, in bedrijf zou worden genomen. Gehuisvest in een 

eigenaardig gepleisterd gebouwtje met een hoge schoorsteen, dat ge-

makkelijk voor een chocoladefabriek kon worden aangezien, leverde de 

am-1 slechts 5 megawatt, net genoeg om een locomotief aan te drijven. 

Hij symboliseerde echter het superieure socialistische vermogen om 

kernenergie in te zetten ten gunste van de mensheid.44 Zijn inbedrijfstel-

ling betekende de geboorte van de Sovjet-Russische kernenergie-indus-

trie en de start van een technologiewedloop tussen de supermachten tij-

dens de Koude Oorlog.

 Kort na Stalins dood in 1953 werd Lavrenti Beria gearresteerd, gevan-

gengezet en geëxecuteerd.45 Het Eerste Hoofddirectoraat werd gereorgani-

seerd en kreeg een nieuwe naam. Het nieuwe ministerie van Middelzware 

Machinebouw – Ministerstvo srednego masjinostrojenija, in het Russisch afge-

kort tot MinSredMasj, of kortweg Sredmasj – kreeg nu de leiding over alles 

wat met atoomenergie te maken had, van uraniumwinning tot het testen 

van bommen.46 De nieuwe Sovjetpremier Nikita Chroesjtsjov maakte een 

DRU
KPR

OEF



56

de geboorte van een stad

einde aan jarenlange stalinistische onderdrukking, liberaliseerde de kun-

sten, omarmde moderne technologie en beloofde dat tegen 1980 het 

Ware Communisme, het arbeidersparadijs van gelijkheid en welvaart 

voor allen, bereikt zou zijn.47 Chroesjtsjov zette zich persoonlijk in voor 

de ruimtevaart en de nucleaire technologie, om de Sovjeteconomie te 

moderniseren maar ook om zijn greep op de macht te verstevigen.

 Het succes van Atom Mirny-1 bood de natuurkundigen en hun partij-

bazen een glimp van het wondermiddel dat de Sovjet-Unie eindelijk zou 

bevrijden van de ontberingen uit het verleden en op weg zou helpen naar 

een betere toekomst.48 Voor de Sovjetbevolking, nog bezig met wederop-

bouw na de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog, liet de Obnin-

sk-reactor zien dat de Sovjet-Unie technologisch voorop kon lopen op 

een manier waar de gewone burger baat bij had: hij bracht warmte en 

licht bij hem thuis. De natuurkundigen die aan am-12 meewerkten, ont-

vingen de Leninprijs en de kracht van het atoom werd bezongen in tijd-

schriftartikelen, films en radioprogramma’s. Het ministerie van Cultuur 

zorgde ervoor dat kinderen op lagere scholen les kregen in de beginselen 

van atoomenergie, lessen waarin de vreedzame doelen van het Sovjeta-

toomprogramma werden afgezet tegen de militaristische inslag van de 

Verenigde Staten.49 Samen met de kosmonauten en de martelaren van 

de Grote Vaderlandse Oorlog werden de kernwetenschappers ‘schier my-

thische figuren in het pantheon van de Sovjethelden’, volgens de histori-

cus Paul Josephson.50

 Maar de kleine reactor in Obninsk was niet helemaal wat hij leek.51 De 

grondbeginselen van zijn ontwerp berustten niet op de vereisten voor het 

opwekken van energie, maar op de behoefte om snel en goedkoop brand-

stof te produceren voor een plutoniumbom. De bouw ervan werd geleid 

door het team van het ministerie van Middelzware Machinebouw dat ook 

de Annoesjka-reactor had gebouwd. De weg naar zijn voltooiing was be-

zaaid geweest met lekken, roestvorming en kapotte instrumenten. En hij 

werd aanvankelijk ontwikkeld als aandrijfkracht voor kernonderzeeërs. 

Pas toen dat onpraktisch bleek te zijn, werd de oorspronkelijke code-

naam achter zijn acroniem am – Atom Morskoj, of ‘zeeatoom’ – zo aan-

gepast dat hij onschuldiger zaken diende.52

 Bovendien was hij intrinsiek instabiel.53
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In een kernwapen splijt een groot aantal uraniumatomen in een fractie 

van een seconde, waarbij ze in een allesverzengende flits van hitte en 

licht al hun energie vrijgeven. In een reactor echter wordt het proces ge-

reguleerd en zorgvuldig weken, maanden of zelfs jaren in stand gehou-

den. Daar zijn drie componenten voor nodig: een moderator, regelstaven 

en koelwater.

 De simpelste kernreactor heeft helemaal geen apparatuur nodig. Als 

de juiste hoeveelheid uranium-235 wordt verzameld in de aanwezigheid 

van een moderator – water of grafiet, dat de uraniumneutronen afremt 

zodat ze elkaar kunnen splijten – ontstaat er een zichzelf in stand hou-

dende kettingreactie, waarbij moleculaire energie als warmte vrijkomt. 

De ideale combinatie van omstandigheden die nodig is voor zo’n gebeur-

tenis, of kritikaliteit, heeft zich zelfs spontaan in de natuur voorgedaan, 

in oude uraniumafzettingen in het Afrikaanse land Gabon, waar grond-

water als moderator fungeerde.54 Daar begonnen 2 miljard jaar geleden 

zichzelf in stand houdende kettingreacties, die bescheiden hoeveelheden 

warmte-energie opleverden, gemiddeld zo’n 100 kilowatt, genoeg om 

duizend gloeilampen te ontsteken. Ze gingen met tussenpozen maar 

liefst een miljoen jaar door, tot het aanwezige water verdampt was door 

de warmte van de kernsplitsingen.

 Maar wil je binnen een kernreactor gestaag energie opwekken, dan 

moet het gedrag van de neutronen kunstmatig worden gecontroleerd, 

zodat de kettingreactie constant blijft en de warmte van de atoomsplijtin-

gen kan worden benut om elektriciteit te maken. In het ideale geval wekt 

elke splijting ook weer één splijting op in een naburig atoom, zodat elke 

volgende generatie neutronen precies hetzelfde aantal als die ervoor be-

vat, en blijft de reactor in dezelfde kritieke toestand.

 Wanneer elke splijting minder neutronen dan die ervoor oplevert, 

wordt de reactor subkritisch, de kettingreactie vertraagt en houdt uitein-

delijk op, en de reactor valt stil. Maar als elke generatie meer dan één 

kernsplijting produceert, dan groeit de kettingreactie te snel naar een 

mogelijk onbeheersbare superkritikaliteit en een plotselinge, gigantische 

vrijlating van energie, vergelijkbaar met die van een kernwapen. Het is 

een precies werkje om een stabiele toestand tussen die twee extremen te 

bewaren. De eerste kerntechnici moesten instrumenten ontwikkelen om 
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krachten te beteugelen die gevaarlijk dicht bij de grens lagen van wat nog 

door de mens te beteugelen valt.

 De schaal van subatomaire activiteit binnen een kernreactor is onein-

dig klein en onzichtbaar en nauwelijks te bevatten: het opwekken van 

één enkele watt energie vergt meer dan 30 miljard splijtingen per secon-

de.55 Ongeveer 99 procent van de neutronen die bij een splijting ont-

staan, zijn hoogenergetische deeltjes die met een gigantische snelheid 

vrijkomen: ‘prompte’ neutronen met een snelheid van 20.000 kilometer 

per seconde. Prompte neutronen knallen op hun buren, waar ze nog 

meer splijting veroorzaken en zo de kettingreactie voortzetten, binnen 

gemiddeld slechts tien nanoseconde. Dat is zo’n minieme fractie van tijd 

dat de knappe koppen van het Manhattan Project die in ‘trillingen’ ma-

ten, naar ‘het trillen van de staart van een lam’, en het was veel te snel om 

met mechanische middelen te meten.56 Gelukkig is er onder de resteren-

de 1 procent neutronen die een splijting voortbrengt een minuscule min-

derheid die vrijkomt in een tempo dat voor een mens iets gemakkelijker 

waarneembaar is en meetbaar in seconden of zelfs minuten.57 Een kern-

reactor kan alleen werken dankzij het bestaan van deze vertraagde neu-

tronen, die langzaam genoeg ontstaan om te reageren op menselijke 

controle.

 De groei van de kettingreactie kan in stappen worden geregeld met 

elektromechanische staven die neutronen absorberende elementen zoals 

boor en cadmium bevatten. Die zuigen als een soort atoomsponzen de 

vertraagde neutronen op en houden ze vast, waardoor ze niet nog meer 

splijtingen kunnen veroorzaken.58 Wanneer de regelstaven helemaal in 

de reactor zijn neergelaten, blijft de kern in een subkritische toestand; als 

ze weer worden opgetrokken nemen de splijtingen toe tot de reactor kri-

tiek wordt. Dan kan hij in die toestand worden gehouden en waar nodig 

worden aangepast. Worden de regelstaven nog verder of met meer tege-

lijk opgetrokken, dan neemt de reactiviteit toe en dus de hoeveelheid 

warmte en energie die wordt gegenereerd, terwijl het verder neerlaten 

het tegenovergestelde effect heeft. Maar doordat de besturing van de re-

actor slechts die minieme 1 procent van alle neutronen bij elke splijting 

benut, is dit een buitengewoon gevoelig proces: als de regelstaven te snel, 

te ver of met te veel tegelijk worden opgetrokken, of als een van de talloze 
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veiligheidssystemen hapert, kan de reactor worden overweldigd door de 

splijting van prompte neutronen en ‘prompt superkritisch’ worden. Het 

gevolg is een op hol geslagen reactor, een rampzalig scenario dat eenzelf-

de proces in gang zet als dat wat zich in het hart van een atoombom af-

speelt en een oncontroleerbare vlaag energie creëert die aanzwelt tot de 

kern van de reactor smelt of explodeert.

 Wil de uraniumsplijtstof in een reactor elektriciteit opleveren, dan 

moet hij heet genoeg worden om water in stoom te veranderen maar niet 

zo heet dat de splijtstof zelf begint te smelten. Om dit te voorkomen, 

heeft een reactor naast regelstaven en een moderator een koelmiddel no-

dig dat overtollige warmte afvoert. De eerste reactors in het Verenigd 

Koninkrijk gebruikten grafiet als moderator en lucht als koelmiddel; la-

tere commerciële modellen in de Verenigde Staten gebruikten kokend 

water als koelmiddel en ook als moderator. Beide ontwerpen hadden dui-

delijke gevaren en voordelen: water brandt niet, maar wanneer het in 

stoom onder druk verandert, kan het een explosie veroorzaken. Grafiet 

kan niet exploderen, maar bij extreem hoge temperaturen kan het vlam 

vatten. De eerste Sovjetreactors, die van het Manhattan Project waren 

gekopieerd, gebruikten zowel grafiet als water.60 Dat was een riskante 

combinatie: ze hadden met grafiet een moderator die bij hoge tempera-

turen fel brandt en met water een mogelijk explosief koelmiddel.61

 Drie rivaliserende teams van natuurkundigen dienden voorstellen in 

voor wat uiteindelijk Atom Mirny-1 zou worden.63 Het ene bood een ont-

werp aan met water en grafiet, het andere gebruikte grafiet als moderator 

en helium als koelmiddel, en het derde gebruikte beryllium als modera-

tor. Maar de Sovjettechnici hadden door hun werk in de plutoniumfa-

brieken veel meer praktische ervaring met grafiet-waterreactors.64 Die 

waren ook goedkoper en gemakkelijker te bouwen. De meer experimen-

tele, en in potentie veiliger voorstellen maakten in feite geen enkele kans.

 De bouw van Atom Mirny-1 was al een heel eind gevorderd toen de 

natuurkundigen in Obninsk de eerste grote fout in hun ontwerp ontdek-

ten: er kon koelwater op het hete grafiet lekken, wat niet alleen tot een 

explosie en het vrijkomen van radioactiviteit zou leiden, maar ook tot een 

op hol geslagen reactor.65 Het team stelde de inbedrijfstelling van de re-

actor telkens uit en ontwierp intussen veiligheidssystemen die het pro-
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bleem moesten oplossen. Maar toen Atom Mirny-1 in juni 1954 eindelijk 

kritiek werd, had hij nog steeds een ander groot probleem dat niet door 

de geleerden werd opgelost: een fenomeen dat de positieve dampbelcoëf-

ficiënt wordt genoemd.

 Alle door water gekoelde kernreactors bevatten bij een normale wer-

king wat damp die door de kern circuleert en belletjes vormt.66 Water is 

een efficiëntere moderator dan damp, dus is het volume van de dampbel-

letjes in het water van invloed op de reactiviteit van de kern. In reactors 

die water als koelmiddel én als moderator gebruiken, worden er bij een 

toenemend volume van de damp minder neutronen afgeremd, dus 

neemt de reactiviteit af. Als er zich te veel damp vormt, of als het koel-

middel zelfs geheel weglekt, stopt de kettingreactie en legt de reactor 

zichzelf stil. Deze negatieve dampbelcoëfficiënt werkt als een dodemans-

hendel op de reactor. Het is een beveiligingsmiddel in de water-wateront-

werpen die in het Westen gebruikelijk zijn.

 Maar in een grafietreactor zoals Atom Mirny-1 treedt het tegenoverge-

stelde effect op. Als de reactor heter wordt en er meer water in damp 

verandert, blijft het grafiet onverstoorbaar zijn werk als moderator doen. 

De kettingreactie blijft groeien, het water wordt steeds warmer, en steeds 

meer daarvan wordt damp. Die damp absorbeert op zijn beurt steeds 

minder neutronen, waardoor de kettingreactie nog verder versnelt in een 

feedbackloop van toenemende energie en warmte. Om dit effect te stop-

pen of te vertragen, moeten de technici de regelstaven in de reactor laten 

zakken. Wanneer die dat om wat voor reden dan ook niet doen, kan de 

reactor op hol slaan en smelten of exploderen. Deze positieve dampbelco-

efficiënt bleef een fataal defect in het hart van Atom Mirny-1 en overscha-

duwde het functioneren van elke Sovjet-water-grafietreactor die daarna 

kwam.

Op 20 februari 1956 verscheen Igor Koertsjatov voor het eerst in meer 

dan tien jaar voor het Sovjetpubliek. De vader van de bom was sinds 1943 

omgeven geweest door de geheimzinnigheid rond Probleem Eén, afge-

zonderd in de geheime laboratoria van Moskou en Obninsk, of opgeslokt 

door de weidsheid van de testlocaties van Kazachstan. Maar nu stond hij 

voor de afgevaardigden die in Moskou waren samengekomen voor het 
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twintigste Congres van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie, 

waar hij een bevlogen visie voor een nieuwe, op kernenergie functione-

rende Sovjet-Unie uit de doeken deed.67 Tijdens een korte maar meesle-

pende toespraak schetste Koertsjatov zijn plannen voor een ambitieus 

programma voor experimentele reactortechnologie en een futuristisch 

communistisch rijk dat werd doorkruist door een grote vloot van door 

kernenergie aangedreven schepen, treinen en vliegtuigen. Hij voorspel-

de dat elke uithoek van de Unie weldra goedkope elektriciteit zou krijgen 

via een netwerk van gigantische kerncentrales. Hij beloofde de Sov-

jet-Unie een nucleaire capaciteit van 2 miljoen kilowatt, vierhonderd 

keer meer dan wat de centrale in Obninsk kon produceren, en dat bin-

nen vier jaar.

 Wilde Koertsjatov, die inmiddels aan het hoofd van zijn eigen Insti-

tuut van Atoomenergie stond, dit gewaagde plan verwezenlijken, dan 

moest hij de baas van Sredmasj zo ver zien te krijgen dat deze hem vier 

verschillende reactorprototypes liet bouwen. Daaruit hoopte hij het ont-

werp te kiezen dat de basis zou worden voor de nucleaire industrie.68 

Maar voor hij kon gaan bouwen, moest Koertsjatov de economische 

mandarijnen van Gosplan voor zich winnen, die over de verdeling van 

alle bronnen door de hele Sovjet-Unie gingen. Gosplans eigen ministerie 

van Energie en Elektrificatie stelde overal doelen voor, van hoeveel geld 

er naar de bouw van een individuele kerncentrale ging tot hoeveel ener-

gie die moest gaan produceren als hij er eenmaal was.69 En de mannen 

en vrouwen van Gosplan hadden een broertje dood aan ideologie, Sovjet-

prestige of de triomf van de socialistische op de kapitalistische technolo-

gie. Ze wilden een rationele financiële huishouding en tastbare resulta-

ten.

 De beweringen van de Sovjetwetenschappers over hoe snel en goed-

koop kernenergie kon gaan concurreren met conventioneel geproduceer-

de energie waren, net zoals die van westerse tegenhangers, speculatief 

en gekleurd door wensdenken over energie die ‘te goedkoop was om te 

meten’.70, 71 Maar anders dan de aanjagers van een nucleaire toekomst in 

de Verenigde Staten, konden ze niet vertrouwen op verkooppraatjes op 

de golfbaan en investeerders op de vrije markt. En ze hadden de financi-

en tegen: de kosten van de bouw van een kerncentrale waren gigantisch 
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en de Sovjet-Unie was rijk aan fossiele brandstoffen, vooral in de barre 

bodem van het verre Siberië, waar om de haverklap nieuwe olie- en gas-

velden werden ontdekt.

 Toch waren de omvang van de Unie en haar belabberde infrastructuur 

beide in het voordeel van kernenergie.72 De Siberische voorraden lagen 

duizenden kilometers van waar ze het hardst nodig waren: in het weste-

lijk deel van de Sovjet-Unie, waar zich het overgrote deel van de bevol-

king en de industrie bevond. Transport van grondstoffen of elektriciteit 

over zulke afstanden was duur en inefficiënt. Voor de grootste concur-

rent van de kerncentrale, de waterkrachtcentrale, moesten enorme stuk-

ken kostbaar akkerland onder water worden gezet. Kerncentrales waren 

weliswaar duur om te bouwen, maar hadden nauwelijks invloed op de 

omgeving; ze waren vrijwel onafhankelijk van natuurlijke hulpbronnen; 

ze konden vlak bij grote steden worden gezet, waar de meeste vraag was; 

en als ze groot genoeg waren, konden ze enorme hoeveelheden elektrici-

teit produceren.

 Gosplan leek overtuigd door Koertsjatovs beloften en maakte geld vrij 

voor twee prototypes van kerncentrales: een drukwaterreactor, van het 

soort dat al standaard was in de Verenigde Staten, en eentje met een wa-

ter-grafietkanaal, een verbeterde versie van Atom Mirny-1.73 Maar net zo-

als in het Westen liepen de kosten uit de klauwen, en Gosplan begon te 

vermoeden dat de wetenschappers hen om de tuin hadden geleid.74 Ze 

schroefden de plannen terug, riepen het werk aan de pwr-centrale een 

halt toe en Koertsjatovs visie van een toekomst op kernenergie brokkelde 

af. Hij smeekte om de geldkraan weer open te draaien en schreef de baas 

van Gosplan dat de kerncentrales toch echt cruciaal waren voor de toe-

komst van het Sovjetatoom. Maar zijn smeekbeden waren aan doveman-

soren gericht en in 1960 stierf Koertsjatov zonder ook maar iets van zijn 

droom verwezenlijkt te hebben gezien.

 Intussen had het ministerie van Middelzware Machinebouw een 

nieuw project voltooid, verborgen binnen de geheime nucleaire locatie 

Combine 816, of Tomsk-7, in West-Siberië.75 De ei-2, of ‘Ivan de Twee-

de’, was een grote militaire grafietreactor met een zuinig trekje.76 Zijn 

voorganger, Ivan de Eerste, was een simpel model dat slechts bedoeld 

was om plutonium voor kernkoppen te produceren. Maar ei-2 was zo 
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aangepast dat hij twee taken tegelijk kon uitvoeren. Hij maakte plutoni-

um van wapenkwaliteit en produceerde als bijproduct ook nog eens 100 

megawatt energie. En toen het werk aan het civiele nucleaire programma 

twee jaar na Koertsjatovs dood eindelijk weer werd opgestart, met grote 

achterstand op de Verenigde Staten, lag de nadruk op reactors waarvan 

de bouw betaalbaar was en die goedkoop in gebruik waren.77 Niet de 

technisch hoogstaande, experimentele reactors van Igor Koertsjatovs ci-

viele nucleaire programma, maar de oude, trouwe Ivan de Tweede zou 

het atoomvaandel van de Sovjet-Unie gaan dragen.

Nog geen jaar nadat Igor Koertsjatov zijn machtige visie van een Sov-

jet-Unie op atoomkracht presenteerde aan het Partijcongres in Moskou, 

had een jonge, spichtige koningin Elizabeth ii haar eigen ceremoniële 

optreden bij de kerncentrale Calder Hall aan de noordwestkust van Enge-

land.78 Ze haalde met elegant gehandschoende handjes een hendel over 

en zag een naald op een reusachtige meter in beweging komen: de eerste 

door kernenergie opgewekte elektriciteit stroomde het Britse hoogspan-

ningsnet in vanuit een van de twee door gas gekoelde reactors. Het was 

aangekondigd als de start van de eerste commerciële kerncentrale ter 

wereld, het begin van een nieuwe industriële revolutie en een triomf voor 

hen die vertrouwen in de vreedzame kracht van het atoom hielden, waar 

anderen vreesden dat die de wereld zou verwoesten. ‘Voor hen is deze 

dag een glorieuze mijlpaal!’ ronkte het commentaar van een bioscoop-

journaal.

 De gebeurtenis was één grote propagandastunt; de waarheid was 

grimmiger. Calder Hall was gebouwd om plutonium te gaan leveren 

voor Engelands eigen, prille atoombomprogramma. Het beetje elektrici-

teit dat hij produceerde, was een kostbaar vijgenblad.79 Niet alleen de 

technologie van de centrale, maar ook het denken van zijn beheerders 

was verstrengeld met de militaire wortels van de civiele nucleaire indus-

trie. Zelfs in het Westen werkten kernwetenschappers nog steeds in een 

cultuur van geheimzinnigheid en opportunisme: een omgeving waarin 

roekeloze experimenteerdrift soms hand in hand ging met een ingebak-

ken weerzin om te erkennen dat iets fout ging.

 In oktober 1957, een jaar na de opening van Calder Hall, zagen de 
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technici van de naburige kweekreactor Windscale zich tegenover een 

schier onhaalbare deadline gesteld. Ze moesten in korte tijd het tritium 

produceren dat nodig was voor het tot ontploffing brengen van een Britse 

waterstofbom. Met een schreeuwend personeelstekort en een gebrekkige 

kennis van de technologie die ze onder handen hadden, werkten ze in 

een soort noodtoestand en namen ze het niet zo nauw met de veiligheid. 

Op 9 oktober vatten de 2000 ton grafiet in Windscale Pile Eén vlam.80 

Het brandde twee dagen, waarbij de straling zich over heel het Verenigd 

Koninkrijk en ook Europa verspreidde en de zuivelboerderijen daar met 

hoge concentraties jodium-131 besmette.81 De manager van de centrale 

liet als laatste redmiddel water op de reactor gooien, zonder te weten of 

dit de vuurzee zou doven of een explosie zou veroorzaken die grote delen 

van Groot-Brittannië onbewoonbaar zou maken. Al snel daarna had een 

onderzoeksraad zijn rapport klaar, maar aan de vooravond van de publi-

catie liet de Britse premier alle exemplaren op twee of drie na terugroe-

pen en het zetsel voor de druk demonteren.82 Vervolgens publiceerde hij 

zijn eigen, gekuiste versie voor het publiek, waarin hij de schuld voor de 

brand bij de technici in de kerncentrale legde. Het zou nog dertig jaar 

duren voor de Britse regering de omvang van het ongeluk erkende.83

 In de Sovjet-Unie bereikte de diepgewortelde geheimzinnigheid rond 

kernenergie echter een nieuw hoogtepunt. Onder Chroesjtsjov kregen 

wetenschappers een ongekende autonomie en werd de bevolking, aange-

spoord tot onvoorwaardelijk geloof in de nieuwe goden van wetenschap 

en technologie, onwetend gehouden. Door de vroege successen bij het 

temmen van het vreedzame atoom werden de natuurkundigen in deze 

bedwelmende sfeer gevaarlijk overmoedig. Ze gingen gammastralen ge-

bruiken om de houdbaarheid van kip en aardbeien te verlengen; ze 

bouwden mobiele kernreactors op rupsbanden of met amfibische eigen-

schappen voor in de poolzee; en ze ontwierpen door kernenergie aange-

dreven vliegtuigen, net zoals hun Amerikaanse tegenhangers.84 Maar ze 

gebruikten ook kernwapens om branden te doven en ondergrondse 

ruimten te creëren. De kracht van die explosies werd slechts terugge-

schroefd wanneer de seismische schok naburige gebouwen verwoestte.

 Na de dood van Igor Koertsjatov kreeg het Instituut voor Atoomener-

gie als eerbetoon zijn naam, en de leiding van de atoomwetenschap 
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kwam in handen van zijn leerling Anatoli Aleksandrov. Deze Aleksand-

rov, een imposante man met een glimmend kaal hoofd, had geholpen bij 

de bouw van de eerste plutoniumreactors en werd in 1960 als directeur 

van het Koertsjatov-instituut aangesteld. Hij was een overtuigd commu-

nist die heilig geloofde in de wetenschap als instrument van de economi-

sche droom, en gaf de voorkeur aan monumentale projecten boven baan-

brekend onderzoek.85 Toen het Tijdperk van Stagnatie begon, kende het 

wetenschappelijke establishment royaal middelen toe aan de directe pri-

oriteiten van de Sovjetstaat – ruimtevaart, wateroverheveling, kernener-

gie en metallurgie – terwijl opkomende technologieën als computerwe-

tenschap, genetica en vezeloptica achtergesteld raakten. Aleksandrov zag 

toe op het ontwerp van reactors voor kernonderzeeërs en -ijsbrekers, en 

van prototypes van de nieuwe grafietreactor van het kanaaltype, bedoeld 

voor het opwekken van elektriciteit. Om op hun bouwkosten te besparen, 

legde hij de nadruk op schaal en liet hij hun omvang tot gigantische pro-

porties uitdijen, maar met standaardonderdelen en gewone fabrieksma-

terialen. Hij zag niet in waarom de bouw van een kernreactor anders 

moest zijn dan die van een tank of een combine. Aleksandrov zag de se-

rieproductie van deze reuzenreactors als dé oplossing voor de Sovjeteco-

nomie, en kernenergie als de sleutel tot de verwezenlijking van megalo-

mane dromen over irrigatie van woestijnen, tropische oases in het 

noordpoolgebied, en het met atoombommen platmaken van onhandig 

gelegen bergen, ofwel ‘het corrigeren van de foutjes van de natuur’, zoals 

de Russen plachten te zeggen.86

 Ondanks zijn brede visie en politieke invloed had Aleksandrov het in 

de Sovjet-Russische atoomwetenschap niet in zijn eentje voor het zeg-

gen. Achter hem loerde de dreigende, onverbiddelijke macht van het mi-

nisterie van Middelzware Machinebouw en zijn strijdlustige baas, de 

oud-revolutionair Jefim Slavski, ook wel bekend als ‘de grote Jefim’ en 

‘de ayatollah’.87 Hoewel ze als jonge mannen tijdens de Russische bur-

geroorlog tegen elkaar vochten – Jefim als politiek commissaris bij het 

Rode Leger, Aleksandrov bij de Witten – waren de twee atoommagnaten 

goed bevriend en haalden ze graag samen herinneringen op bij een glas 

wodka of cognac.88 Maar toen de Koude Oorlog verhevigde, werden de 

zuivere wetenschappers van het Koertsjatov-instituut overvleugeld door 
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de militair-industriële prioriteiten van Sredmasj. In de eerste paar jaar 

van zijn bestaan had het atoomwapenprogramma nationale prioriteit. 

Sredmasj kreeg toen de macht in handen over een gigantisch nucleair 

rijk, met zijn eigen wetenschappers, troepen, experimentele laboratoria, 

fabrieken, ziekenhuizen, scholen en testlocaties.89 Het kon uit vrijwel 

onbeperkte bronnen putten, van goudmijnen tot krachtcentrales, en dat 

alles lag achter een muur van stilzwijgen.

 Zelfs de namen van Sredmasj-faciliteiten, in omvang variërend van 

aparte instituten in Moskou en Leningrad tot hele steden, waren geheim. 

De mannen en vrouwen die er werkten noemden ze potsjtovyje jasjtsjiki 

– ‘postbussen’ – die alleen met hun codenummer werden aangeduid.90 

Onder leiding van Slavski, een gewiekste macher met toegang tot de 

hoogste regionen van de regering, werd het ministerie van Middelzware 

Machinebouw een gesloten en vrijwel geheel autonome organisatie, een 

staat binnen een staat.91

 Sredmasj voerde een paranoïde regime van permanente oorlog waar-

onder elk ongelukje, hoe klein ook, een staatsgeheim was waar de kgb 

aan te pas moest komen. En zelfs toen de Sovjet-Russische kernindustrie 

halverwege de jaren zestig de wind in de zeilen kreeg, bleef die gehuld in 

geheimzinnigheid.97 In de bureaucratische beroering die na de val van 

Chroesjtsjov ontstond, werd het beheer van nieuwe kerncentrales in heel 

de Sovjet-Unie in 1966 van Sredmasj overgedragen op het civiele minis-

terie van Energie en Elektrificatie. Maar al het andere bleef in handen 

van het ministerie van Middelzware Machinebouw, van het ontwerp van 

en het technisch toezicht op de reactors van die centrales, tot aan hun 

prototypes en elk aspect van hun splijtstofcyclus toe.

 Als een van de twaalf oprichters van het Internationaal Atoomenergie-

agentschap was de Sovjet-Unie sinds 1957 verplicht elk nucleair incident 

dat binnen haar grenzen plaatsvond te melden.93 Maar in de decennia 

erna werd er van de tientallen ongelukken die binnen haar nucleaire fa-

ciliteiten gebeurden niet één bij het iaea gemeld. Bijna dertig jaar lang 

werd de Sovjetbevolking en de wereld in het algemeen voorgespiegeld 

dat de Sovjet-Unie de veiligste nucleaire industrie van iedereen had.94

 De kosten om die illusie in stand te houden waren hoog.

DRU
KPR

OEF



67

Alfa, bèta en gamma

Op zondag 29 september 1957 vond er om 16.20 uur een gigantische 

explosie plaats op het terrein van Tsjeljabinsk-40 in het zuiden van de 

Oeral, een Sredmasj-installatie die zo geheim was dat ze op geen enkele 

kaart te vinden was.95 Het verboden gebied omsloot de Majak Productie-

associatie, een groep reactors voor het verrijken van plutonium en radio-

chemische fabrieken, die door dwangarbeiders uit de bodem van de wil-

dernis waren gestampt. Het complex bevatte ook de gesloten stad Ozjorsk, 

waar het bevoorrechte personeel van die installaties woonde, van alle ge-

makken voorzien. Het was een warme, zonnige middag. Toen ze de ex-

plosie hoorden, zaten veel van Ozjorsks inwoners in het plaatselijke sta-

dion naar een voetbalwedstrijd te kijken. Ze namen aan dat het geluid 

afkomstig was van arbeiders die in het nabijgelegen industriegebied fun-

damenten vrijmaakten met dynamiet, en maar weinig toeschouwers ke-

ken ervan op. De wedstrijd ging door.

 De explosie vond plaats binnen een ondergrondse afvalopslagtank die 

vol zat met zeer radioactief plutoniumafval.96 De klap trad spontaan op 

nadat de koelings- en temperatuurbeheersingsapparatuur het had bege-

ven. Hij joeg het 160 ton zware betonnen deksel van de tank 20 meter de 

lucht in, blies de ruiten uit een nabijgelegen gevangenenbarak, rukte ij-

zeren poorten uit de omheining en stootte een kilometer hoge zuil van 

stof en rook de lucht in. Binnen een paar uur was er een paar centimeter 

dikke deken van grijze radioactieve as en puin op het industriegebied 

neergedaald. De soldaten die daar werkten werden al snel bloedend en 

brakend naar het ziekenhuis afgevoerd.

 Er lagen geen noodplannen voor een kernramp klaar; in het begin 

besefte niemand dat ze daarmee te maken hadden. De managers van de 

kerncentrale waren op zakenreis en werden uiteindelijk pas uren later 

opgespoord bij een circusvoorstelling in Moskou. Tegen die tijd ver-

spreidde zich al een zeer radioactieve wolk van maar liefst 2 miljoen cu-

rie over de Oeral, die een dodelijk spoor van 7 kilometer breed en 50 ki-

lometer lang achterliet. De volgende dag vielen er een motregentje en 

dikke, zwarte sneeuw op de dorpjes in de buurt.97 Het kostte een jaar om 

de verboden zone schoon te maken.98 De ‘liquidatie’ van de gevolgen van 

de explosie werd begonnen door soldaten die met spaden het vervuilde 

gebied in renden om de resten van de uiteengespatte afvaltank in een 
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nabijgelegen moeras te scheppen. Het stadsbestuur van Ozjorsk, dat 

blijkbaar banger was voor algehele paniek dan voor het stralingsgevaar, 

probeerde het nieuws over wat er was gebeurd weg te moffelen. Maar 

algauw gonsde het in de gelederen van jonge ingenieurs en technici van 

de geruchten, en bijna drieduizend werknemers verlieten de stad. Ze 

waagden liever de gok in de ‘grote wereld’ voorbij de omheining dan dat 

ze in hun gezellige maar besmette huizen bleven.

 In de afgelegen dorpjes buiten de omheining werd blootsvoetse vrou-

wen en kinderen opgedragen hun aardappels en bieten te oogsten maar 

die vervolgens in door bulldozers gegraven greppels te gooien, onder het 

toeziend oog van mannen met gasmaskers op in beschermende pak-

ken.99 Soldaten dreven de koeien van de boeren bijeen in opslagkuilen 

voor graan en schoten ze dood. Uiteindelijk werden er in de loop van 

twee jaar 10 miljoen mensen voorgoed geëvacueerd. Hele nederzettin-

gen werden met de grond gelijkgemaakt. Er werden 23 dorpjes van de 

kaart geveegd en zo’n half miljoen mensen werden blootgesteld aan ge-

vaarlijke stralingsniveaus.100

 Geruchten over wat er in Majak was gebeurd bereikten het Westen, 

maar Tsjeljabinsk-40 behoorde tot de strengst bewaakte militaire loca-

ties in de Sovjet-Unie. De Sovjetregering weigerde zelfs het bestaan er-

van te erkennen, laat staan dat daar iets zou zijn gebeurd. De cia besloot 

toen maar hoog vliegende U-2-spionagevliegtuigen naar het gebied te 

sturen om foto’s te maken. Tijdens de tweede van deze missies, in mei 

1960, werd Francis Gary Powers’ vliegtuig neergehaald door een Sov-

jet-Russische sa-2-grond-luchtraket en dat zou een van de bepalende mo-

menten van de Koude Oorlog worden.101

 Hoewel het tientallen jaren zou duren voor de waarheid eindelijk aan 

het licht kwam, bleef Majak lange tijd de ergste kernramp uit de geschie-

denis.
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Vrijdag 25 april, 17.00 uur, Pripjat

De middag van vrijdag 25 april 1986 was mooi en warm in Pripjat, eerder 

zomers dan lenteachtig. Bijna iedereen keek uit naar het lange weekend 

van de Dag van de Arbeid.1 Technici bereidden de grote opening van het 

nieuwe pretpark van de stad voor en gezinnen vulden hun koelkasten 

met eten voor de vrije dagen; sommige mensen waren gegrepen door de 

decoratierage die in de stad woedde en voorzagen hun flat van nieuwe 

plavuizen en behang. Op de balkonnetjes aan de Leninprospekt hing 

schone was te drogen. Daaronder stonden Viktor Brjoechanovs rozen te 

bloeien: een palet van roze, rood en fuchsiapaars.

 In de verte stak de V.I. Lenin Atoomenergiecentrale stralend wit af 

tegen de horizon, vergezeld door de reusachtige hoogspanningsmasten 

met hun kabels die naar de onderstations liepen. Op de dakrand van het 

tien verdiepingen tellende flatgebouw aan de Sergeant Lazarevstraat, 

met uitzicht op het centrale plein, stond in het Oekraïens met grote, hoe-

kige witte letters de honingzoete propagandaleus van het ministerie van 

Energie en Elektrificatie geschreven: Haj boede atom robitnikom, a ne sol-

datom! ‘Laat het atoom een arbeider zijn, geen soldaat!’2

 Brjoechanov, die zoals gewoonlijk bedolven was onder het werk, was 

om 8.00 uur naar zijn kantoor vertrokken. Hij had het korte stukje tus-

sen zijn gezinsappartement aan de Koertsjatovstraat naar de centrale af-

gelegd in de witte Volga die hij voor officiële gelegenheden gebruikte. 

Valentina had vrij genomen van haar werk op het bouwkantoor van de 
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centrale en zou de middag doorbrengen met haar dochter en schoon-

zoon, die voor het weekend waren overgekomen uit Kiev. Lilia was al vijf 

maanden zwanger en het was zulk mooi weer dat ze besloten hadden 

met z’n drieën een dagje naar Narovlja te gaan, een stadje aan de rivier, 

een paar kilometer over de grens in Wit-Rusland.

Aleksandr Joevtsjenko, werktuigbouwkundig ingenieur in de nachtploeg 

op de reactorafdeling van Tsjernobyls eenheid vier, bracht die dag in 

Pripjat door met zijn zoontje van twee, Kirill. Joevtsjenko werkte pas drie 

jaar op de centrale.3 Hij was bijna 2 meter lang en atletisch en had zijn 

machtige lichaam te danken aan een carrière als wedstrijdroeier tijdens 

zijn middelbareschooltijd in Tiraspol, in de kleine Sovjetrepubliek Mol-

davië. Op zijn dertiende was Joevtsjenko een van de eerste leden van de 

plaatselijke roeiclub, waar de trainer alleen de grootste en sterkste jon-

gens selecteerde om zichzelf af te beulen op het snelstromende water 

van de Dnjestr. Op zijn zestiende werd hij kampioen bij de junioren in 

Moldavië en zijn ploeg werd tweede bij het juniorenkampioenschap van 

de Unie, waar ze het opnamen tegen ploegen uit heel de Sovjet-Unie.

 Maar Joevtsjenko blonk ook uit in natuurkunde en wiskunde, en op 

zijn zeventiende was hij zo veelbelovend als roeier dat hij voor een moei-

lijke beslissing kwam te staan: naar de universiteit of een carrière als 

topsporter. Ondanks de bezwaren van zijn trainer koos hij voor de acade-

mie.4 In 1978 begon hij aan een masterstudie kernfysica aan de Nationa-

le Polytechnische Universiteit van Odessa, op nog geen 100 kilometer 

van huis, net over de grens in Oekraïne. Hij was jong en bevlogen en had 

besloten iets futuristisch en spectaculairs te gaan doen: het was zijn 

droom te gaan werken in een kerncentrale.5

 Joevtsjenko was nu op zijn vierentwintigste ondersecretaris van de 

Komsomol van de centrale in Tsjernobyl: de Communistische Jeugd-

bond, de jeugdafdeling van de partij. Ondanks de vele uren die hij aan 

zijn werk besteedde, speelde hij met zijn vrienden van de centrale nog 

steeds graag ijshockey op de banen die elke winter in de stad onder water 

werden gezet.6 In het voorjaar leenden hij en zijn vrouw Natalia een mo-

torbootje van een buurman en maakten ze tochtjes over de rivier de Prip-

jat, dobberend op het gladde, bruine water, langs velden geurige le-
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lietjes-van-dalen op open plekken in het bos, om uit te stappen op lege, 

door hoge dennen omringde stranden met fijn, wit zand.7

 Aleksandr en Natalia leerden elkaar als kinderen kennen in Tiraspol, 

waar ze op school bij elkaar in de klas zaten. Op zijn twaalfde was 

Aleksandr al langer dan de andere jongens, en slungelig en onhandig. 

Natalia was tenger en verwend. Haar ouders behoorden tot de nomenkla-

toera: trouwe partijleden, beiden met hoge leidinggevende functies in de 

plaatselijke industrie. Ze droeg haar donkere haar in twee vlechten, die 

bijna tot aan haar billen reikten. Haar blauwgrijze ogen leken naargelang 

haar stemming en het weer van kleur te veranderen. Ze viel Aleksandr 

meteen op. Maar als de interesse al wederzijds was, dan liet ze dat niet 

merken.

 Een paar jaar later verhuisden Aleksandr en zijn ouders naar een flat 

aan de Sovjetskajastraat, recht tegenover het kleine huis waar Natalia 

woonde. Ze kregen een knipperlichtrelatie, maakten het vaak uit, kregen 

verkering met anderen, maar kwamen altijd weer bij elkaar terug. In au-

gustus 1982 trouwden ze ten slotte, nadat ze een heel jaar uit elkaar wa-

ren geweest. Ze zaten op dat moment allebei midden in hun studie aan 

de universiteit van Odessa: Natalia was eenentwintig, Aleksandr net 

twintig. Een jaar later werd Kirill geboren.

 Toen Aleksandr in 1983 zijn bul haalde, moest hij net zoals alle kers-

verse specialisten een aanstelling kiezen uit een korte, door de regering 

opgestelde lijst.8 Maar zijn keuze stond eigenlijk altijd al vast. De kerncen-

trale van Tsjernobyl was een van de beste en meest prestigieuze van de 

hele Sovjet-Unie; hij lag in Oekraïne, dicht bij Kiev, en midden op het 

rustige platteland. Bovendien had Aleksandr gehoord dat getrouwde stel-

len die naar Pripjat verhuisden in aanmerking kwamen voor een apparte-

ment. Aleksandr hoopte dat zijn jonge gezin binnen een jaar een eigen 

woning zou hebben, iets wat elders in de Sovjet-Unie ondenkbaar was.

 Toen hun zoon werd geboren, had Natalia nog een jaar van haar studie 

Russische filologie te gaan.9 Ze bleef in Odessa terwijl Aleksandr naar 

een pension voor alleenstaande mannen in Pripjat verhuisde en op de 

centrale ging werken. Toen ze hem daar eind december 1983 voor het 

eerst bezocht, zag ze niets van de schoonheid waar de stad prat op ging. 

In het grauwe winterlicht lag Pripjat er bleek en monotoon bij, gesmoord 
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tussen het vaalbruine landschap en een lucht met de kleur van vuil af-

waswater. Het enige wat haar opviel was het betonnen monument bij de 

ingang van de stad, waarop in grote, brutalistische letters ‘Pripjat 1970’ 

te lezen stond. Maar het jaar daarop kreeg het gezin een flat op de boven-

ste verdieping van een groot gebouw in een nieuwe wijk toegewezen, aan 

de Prospekt Stroïtelej, de Avenue van de Bouwers. Ze trokken er in au-

gustus in, en de tweekamerflat leek wel een paleis. Vanaf het balkon 

hadden de Joevtsjenko’s een weids uitzicht over de rivier de Pripjat en 

het bos daarachter. Door het keukenraam woei een fris briesje. Ze behin-

gen de woonkamer met lichtroze bloemetjesbehang en richtten hem in 

met meubels die Natalia’s moeder op de kop had getikt via connecties bij 

de hout-kombinat waar ze werkte.

 Omdat er in de technisch georiënteerde wereld van de atomgrad wei-

nig behoefte was aan de kennis van een filologe, ging Natalia aan de slag 

als lerares. School vier was gigantisch groot, met meer dan tweeduizend 

leerlingen: Natalia gaf er Russische taal en literatuur en was klassenle-

raar van een groep vier. Ze vroeg zich vaak af waarom ze op andermans 

kinderen moest passen terwijl haar zoon lag weg te kwijnen op de crèche. 

In het voorjaar van 1986 promoveerde Aleksandr van circulatiepompope-

rator tot hoofdwerktuigbouwkundige van reactor vier. Eind maart werd 

hij ontboden op het kantoor van de Communistische Partij in Pripjat. Ze 

boden hem de baan van eerste secretaris van de plaatselijke Komsomol 

aan. Anders dan zijn parttimerol in de organisatie van de centrale was dit 

een fulltime politieke functie waarvoor hij zijn geliefde werk in eenheid 

vier zou moeten opzeggen. Joevtsjenko sloeg het aanbod af; zij drongen 

aan; hij bedankte weer, dit keer met een citaat van Engels. Ze lieten hem 

naar huis gaan, maar Aleksandr wist dat hij niet voorgoed nee kon blij-

ven zeggen: niemand kon een verzoek van de partij weigeren. De Joevts-

jenko’s hadden intussen als tweeverdieners met een eigen woning alles 

wat ze nodig hadden. Ze begonnen aan een tweede kind te denken.

 Maar zonder familie in de buurt die een handje kon helpen, was het 

leven toch niet gemakkelijk.10 In de tweede helft van april van dat jaar 

liep Kirill een ernstige verkoudheid op. In het begin nam Natalia vrij om 

hem te verzorgen. Maar toen de ziekte aanhield en zij terug moest naar 

haar leerlingen, begon het stel de zorg voor het kind te delen. Wanneer 
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Aleksandr nachtdienst had, zorgde hij overdag voor Kirill. Toen Natalia 

in de middag van 25 april uit haar werk kwam, keek ze omlaag door het 

raam van hun flat en zag ze beneden op straat haar man, die een ritje op 

de fiets maakte met Kirill op de stang. Aleksandr had van middernacht 

tot acht uur ’s ochtends gewerkt en was daarna de hele dag bij hun zoon-

tje geweest, zonder te slapen. Hij werd over een paar uur in de centrale 

verwacht voor de volgende dienst. Natalia besefte hoe hondsmoe hij 

moest zijn en voelde zich onprettig bij die gedachte. Ondanks het helde-

re zonlicht en de opgewonden kreetjes van haar zoon, die van beneden 

kwamen opdwarrelen, werd ze bekropen door een angstig voorgevoel.

 Na het avondeten stopte Natalia Kirill in bed en nestelde ze zich voor 

de tv om naar de slotaflevering van een miniserie te kijken, de razend 

populaire Sovjet-Russische aanpassing van Irwin Shaws De Jordaches.11 

Aleksandr vertrok meestal rond 22.30 uur naar de nachtdienst, maar hij 

leek rusteloos en maakte zich met een vreemde precisie klaar om naar 

het werk te gaan.12 Hij bleef bijna een uur in bad liggen. Daarna trok hij 

kekke nieuwe kleren aan, een nette sportbroek en een felbegeerd Fins 

windjack, alsof hij niet naar de kerncentrale maar naar een feestje ging. 

Hij schonk zichzelf, alleen in de keuken, een kop koffie in. Maar hij wil-

de gezelschap en vroeg Natalia bij hem te komen zitten.

 Ze maakte zich los van de tv en ze spraken de volgende minuten over 

ditjes en datjes tot het ten slotte tijd voor hem was om te gaan.13

Een paar honderd meter bij de Joevtsjenko’s vandaan zat Sasja Korol in 

zijn flat tegenover het grote zwembad aan de Sportivnajastraat te lezen 

op de bank toen zijn vriend Leonid Toptoenov binnen kwam kuieren.14 

De twee nucleair ingenieurs waren al bijna tien jaar goed bevriend, sinds 

ze samen studeerden aan een filiaal van het Moskouse instituut voor 

natuurkunde en techniek, het mephi, in Obninsk. Nu leefden ze boven 

elkaar in een blok van vrijwel identieke eenkamerflats dat werd bewoond 

door artsen, leraren en andere alleenstaande jonge kerntechnici. Ze had-

den elkaars sleutel en liepen bij elkaar binnen wanneer ze daar zin in 

hadden.

 Korol was de zoon van een natuurkundeleraar en Toptoenov was het 

enige kind van een legerofficier die voor het Sovjetruimteprogramma 
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werkte; bij beiden zat wetenschap in hun bloed. Ze waren geboren in een 

wereld waarin, eind jaren vijftig, begin jaren zestig, verbluffende staal-

tjes Sovjettechniek het Westen regelmatig het nakijken gaven. Top-

toenovs vader werkte in het hart van de schaduwwereld van de geheime 

technologie als hoofd van de bouw van raketinstallaties op het Kos-

modroom van Bajkonoer in Kazachstan. Daar werd in 1957 de spoetnik 

gelanceerd, een volslagen verrassing die korte metten maakte met de 

zelfgenoegzaamheid van de Verenigde Staten, die zich technologisch ver 

verheven voelden boven dat rijk van lompe aardappelboeren.

 Toptoenov werd drie jaar later in het zicht van Bajkonoers lanceerplat-

form geboren, in de geheime ruimtestad Leninsk.15 Hij groeide op te 

midden van de aanbeden groep mannen en vrouwen die de mensheid de 

ruimte in zou brengen en die niet alleen door de kinderen in het Kos-

modroom werden verafgood, maar in heel de Sovjet-Unie. Toptoenovs 

vader ging er prat op dat Joeri Gagarin, die weldra de beroemdste mens 

ter wereld zou zijn, op baby Leonid had gepast.16 Op een vroege ochtend 

in april 1961 was de zeven maanden oude Toptoenov erbij toen Gagarins 

Vostok 1-raket met veel geraas opsteeg van het lanceerplatform en met 

achterlating van een witte pluim in de stratosfeer verdween. Een Sovjet-

vlieger werd de eerste mens in de ruimte.

 Toen Toptoenov dertien was, werd zijn vader als militair attaché aan-

gesteld in de raketmotorenfabriek Dvigatel in Tallinn, en dus verhuisde 

het gezin naar Estland.17 Later reisde Toptoenov naar Moskou om toela-

tingsexamen te doen voor het mephi. Hij was een gesloten, aandachtige 

jongen die goed in wiskunde was. Maar het mephi, dat was opgericht 

onder bescherming van Koertsjatov, de vader van de Sovjetatoombom, 

was Ruslands meest prestigieuze instituut voor het onderzoek naar kern-

technologie en -fysica.18 Het examen was berucht moeilijk en er waren 

voor elke opleidingsplaats maar liefst vier gegadigden, die soms pas na 

vele pogingen werden toegelaten.19 Terwijl Toptoenov zich door het exa-

men worstelde, zat zijn vader buiten het lokaal op een bank te wachten. 

Toen de jonge man eindelijk naar buiten kwam, trilde hij van vermoeid-

heid. Toptoenov slaagde in één keer, maar toen hij zijn moeder belde 

met het goede nieuws, smeekte ze hem niet te gaan. Hij was haar enige 

kind en het hele idee van kernenergie boezemde haar diepe angst in. Ze 
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smeekte hem om in Tallinn te blijven en daar te gaan studeren.

 Maar Leonid had geen zin in een kabbelend Baltisch bestaan. Op zijn 

zeventiende trok hij eropuit om zich aan te sluiten bij de cultus van de 

atomsjtsjiki, de discipelen van het vreedzame atoom.

Toptoenov leerde Sasja Korol in 1977 kennen, als leden van een groep 

van pakweg dertig eerstejaars die op de mephi-campus in Obninsk kern-

centraletechniek studeerden. Het complex werd omringd door zestien 

andere onderzoeksinstellingen, had toegang tot twee kleine onderzoeks-

reactors en was voor de jonge ingenieurs in spe een razend spannende 

nieuwe omgeving. De colleges waren zwaar, om te beginnen de algemene 

vakken – wiskunde, technisch tekenen en scheikunde – maar ook politieke 

indoctrinatie.20 Wilden ze uitblinken, dan moesten de studenten slagen 

voor collegereeksen in historisch materialisme en ‘wetenschappelijk com-

munisme’: de studie van de geschiedenis van de Communistische Partij 

in de Sovjet-Unie, en van de sociale wetten die door Marx waren opge-

steld en door Lenin en Brezjnev waren ontwikkeld en die uiteindelijk, 

volgens schema in het jaar 2000, tot het Ware Communisme zouden 

leiden. De jonge eerstejaars in Obninsk waren in hun vrije tijd gewoon 

studenten zoals overal elders. Ze dronken bier, deden kaartspelletjes en 

gingen naar films en shows. Zeer populair waren stand-upcomedian-

wedstrijden, gebaseerd op het format van de tv-show kvn: Kloeb vesjolych 

i nachodtsjivych, of de Club van de Vrolijke en Gevatte Lieden. Dit program-

ma was door de Sovjetcensor allang van de buis gehaald, maar leefde 

overal in de Sovjet-Unie op universiteiten voort als een live-cultspekta-

kel.21 Toptoenov, een timide verschijning met nog steeds een beetje ba-

byvet, baalde van zijn kinderlijke uiterlijk.22 Hij liet een snor staan in de 

hoop dat hij er daardoor wat gewichtiger uitzag. Met zijn innemende 

glimlach en dikke bos woest haar viel hij in de smaak bij de meisjes.

 Op het mephi ging Toptoenov aan karate doen, een sport op de lange 

en vaak ondoorgrondelijke lijst van buitenlandse ideeën en gebruiken 

die officieel waren verboden.23 Maar er was informatie over te krijgen in 

de samizdat en Toptoenov leerde trappen en slaan uit illegaal in omloop 

gebrachte, zelfgemaakte handboeken. Hij begon ook te boksen, tegen 

het advies van zijn leraren in, die hun studenten waarschuwden dat het 
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schadelijk kon zijn voor hun ogen en dus voor hun toekomst in de nucle-

aire industrie.24 Hij kwam weliswaar met ongeschonden netvliezen uit 

de ring, maar liep wel een gebroken neus op, die hem een chronische 

loopneus bezorgde. Op een avond na de colleges raakte Toptoenov in een 

dronken discussie met een arrogante leraar thermodynamica verwik-

keld.25 De ruzie liep uit de hand en de twee gingen in de toiletten met 

elkaar op de vuist. Toptoenov sloeg de leraar een blauw oog. De jonge 

student dreigde daarna van de opleiding te worden gestuurd, maar kreeg 

om een of andere reden respijt en mocht blijven.

 Na vier jaar studie aan het mephi begonnen Toptoenov en Korol aan 

hun afstudeerprojecten: Korol onderzocht een techniek om ondeugdelij-

ke splijtstofstaven te isoleren en Toptoenov onderzocht het gebruik van 

akoestiek om onregelmatigheden in de werking van de reactor op te spo-

ren.26 Het afstudeeronderzoek vereiste ook een stage van een halfjaar in 

een kerncentrale ergens in de Sovjet-Unie, en beiden kozen Tsjernobyl. 

Het beviel hun daar zo goed dat ze er na hun afstuderen in 1983 voor 

kozen om terug te gaan naar Tsjernobyl voor een fulltimeaanstelling. 

Toptoenov en Korol arriveerden net op tijd voor de voltooiing van een-

heid vier, de nieuwste en meest geavanceerde van Tsjernobyls rbmk-re-

actors.

 Ze moesten zoals alle nieuwe technici onder aan de ladder beginnen 

en simpele klusjes doen waarvoor ze te hoog waren opgeleid: door de 

centrale lopen met een oliespuit, voelen of de lagers van machines niet te 

warm waren, of plassen opdweilen. Intussen leerden ze de praktijk en de 

plattegrond van de centrale en zijn apparatuur kennen.27 De jonge speci-

alisten hadden al snel in de gaten dat er een groot verschil was tussen 

begrijpen hoe de reactor in theorie werkte en hoe dat in werkelijkheid 

ging. Wanneer hun dienst erop zat, bleven ze nog uren in de centrale om 

persoonlijk na te gaan hoe de gigantische stoompijpen en kabels liepen, 

de reusachtige klepafsluiters in het donker te lokaliseren en de talloze 

verbindingen tussen de ruimten en verdiepingen na te lopen. Het was 

voor de stagiairs ook heel gewoon om ongeacht het uur van de dag naar 

de centrale terug te gaan om daar zowel routinewerk als speciale tests te 

bekijken, in de hoop extra kennis op te steken die hun vorderingen zou 

versnellen.
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 Tijdens de zomer en herfst van 1983, toen de laatste hand aan reactor 

vier werd gelegd, kregen de stagiairs de verantwoordelijkheid voor de 

kwaliteitscontrole.28 Terwijl de gigantische cilindrische, betonnen man-

tel van de reactor, waarin de ‘actieve zone’ zou komen, langzaam werd 

gevuld met duizenden tonnen aan rechthoekige grafietblokken die de 

splijting gingen modereren, klauterden Toptoenov, Korol en de andere 

stagiairs erin om het vorderen van de bouw te controleren. Ze vergeleken 

het werk van de assemblageteams met de blauwdrukken van de ontwer-

pers en keken of er lekken of scheurtjes in de stapel grafiet zaten; ze 

controleerden de lassen op de vele waterleidingen die het koelwater door 

de kern zouden leiden, een glimmend woud van roestvrij staal met een 

smalle diameter. Toen de mantel eindelijk gevuld en het leidingwerk vol-

tooid was, keken ze hoe de reactor werd verzegeld, van splijtstof werd 

voorzien en op 13 december 1983 voor het eerst kritiek werd.

 Het werk liet weinig tijd over voor hobby’s, maar toch wist Toptoenov 

die in te passen. Toen Korol en hij net in Pripjat waren, richtte hij onder 

in hun flatgebouw een sportzaal in; hij plaatste een wandrek dat iedereen 

mocht gebruiken. En later organiseerde hij een klasje waarin hij middel-

bare scholieren uit de stad lesgaf in wis- en natuurkunde.29 Hij had een 

vriendin die als verpleegster in het ziekenhuis van Pripjat werkte, het 

medisch centrum 126. En hij ging graag vissen: het netwerk van kanalen 

en het gigantische koelwaterbekken van de centrale waren rijk aan vis, 

die leefde in water dat als koelmiddel door de reactors was gegaan voor 

het in de rivier werd geloosd, nog steeds radioactief maar lekker warm.30

 Na de stage waarin Toptoenov de reactor hielp bouwen die hij later 

zou gaan besturen, kwam een kwalificatie als hoofdingenieur reactorbe-

sturing steeds dichterbij. Dit was misschien de zwaarste baan in de hele 

centrale: het was de man – zelfs in de doorgaans egalitaire Sovjet-Unie 

was het altijd een man – die tijdens elke achturige dienst van minuut tot 

minuut de gigantische kracht van de reactor bestuurde. De baan vereiste 

rigoureuze studie en praktijkervaring: de operators spraken hun eigen 

gecodeerde taal, die bol stond van de acroniemen en schier onuitspreek-

bare afkortingen, die tot een nieuw vocabulaire waren gehusseld: de zgis 

en de movto, de bsjtsjoe, de sioet en de sioeb.31 Ook moest er worden 

geblokt op dikke stapels handboeken en regels, gevolgd door een reeks 
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examens op de afdeling nucleaire veiligheid van de centrale.32 Er waren 

ook gezondheidscontroles en veiligheidstests door de kgb. Na een van 

deze veiligheidsexamens nam Toptoenov Korol apart en vertelde hij hem 

over een vreemd fenomeen dat diep verstopt in de handboeken over de 

rbmk beschreven stond, namelijk dat de regelstaven van de reactor onder 

bepaalde omstandigheden de reactiviteit juist versnelden in plaats van 

vertraagden.33

 Pas na al die studie en oefening mocht Toptoenov in de controlekamer 

achter een ervaren hoofdingenieur reactorbesturing gaan staan om te 

kijken hoe die zijn werk deed.34 Na verloop van tijd mocht hij, nog altijd 

onder streng toezicht, zelf de knoppen en schakelaars op het paneel be-

dienen.

Toen Leonid Toptoenov zichzelf laat op de avond van 25 april 1986 bin-

nenliet in de flat van zijn vriend Aleksandr Korol op de achtste verdie-

ping, was hij net twee maanden officieel hoofdingenieur reactorbestu-

ring. Korol, die nog assistent was, liep op hem achter maar hoopte weldra 

hoofdingenieur te worden op de reactorafdeling van eenheid vier. Top-

toenov trof zijn vriend aan op de bank met een recent nummer van Scien-

tific American, waarin hij een artikel las over een nieuw, in Amerika ont-

dekt medisch fenomeen: aids. Leonid vertelde hem dat er die nacht een 

elektrische test voor de turbines van reactor vier op het programma 

stond. Het was de moeite waard om erbij te zijn.

 ‘Laten we samen gaan,’ zei Toptoenov.35

 ‘Ik bedank,’ antwoordde Korol. ‘Ik wil dit interessante artikel uitlezen.’

 Even voor elf uur ’s avonds vertrok Toptoenov naar de bushalte, een 

paar straten verderop aan de Koertsjatovstraat, vanwaar bussen arbeiders 

naar de centrale en terug vervoerden. Hij liep naar het einde van Sportiv-

naja en ging bij de donkere ramen van het Jubileum-warenhuis rechtsaf. 

Daarna verder langs het postkantoor en de technische school en over het 

plein naar het eind van de Leninprospekt. Het was een warme, drukken-

de nacht; de hemel was inktzwart en bezaaid met twinkelende sterren.36

 In de bus voegde Toptoenov zich bij zijn collega’s van de nachtdienst 

van eenheid vier. Onder hen was het personeel van de controlekamer: 

hoofdingenieur reactoreenheidbesturing Boris Stoljartsjoek en voorman 
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Aleksandr Akimov en de ingenieurs van de reactorafdeling, onder wie 

Leonids vriend Aleksandr Joevtsjenko in zijn nieuwe kleren.37 Het was 

een kort ritje. Na tien minuten waren ze bij de trap van het hoofdkantoor 

van de centrale.

 Het vier verdiepingen tellende kantoorgebouw stond als de brug van 

een groot containerschip helemaal aan het oostelijke eind van de vier 

reactors en de turbinehal, een smalle betonnen kist van bijna een kilome-

ter lang die zich tot in de verte uitstrekte. In het kantoorgebouw bevon-

den zich de werkkamers van Viktor Brjoechanov en zijn stafpersoneel, 

en een van de twee belangrijkste stralingsmeetpunten van de centrale: de 

ontsmettingssluizen die de grens tussen de ‘schone’ en ‘vuile’, mogelijk 

radioactieve, zones van de centrale markeerden.

 Toptoenov en zijn collega’s namen de glanzende marmeren trap naar 

de tweede verdieping, langs glas-in-loodramen met afbeeldingen van le-

vensgrote modernistische figuren in felgeel, paars en kobaltblauw. Ze 

kwamen bij de dubbele deuren van de ontsmettingssluis van de man-

nenkleedkamer.38 Binnen werd zijn weg geblokkeerd door een smalle 

bank, waarop ‘Schoenen uit!’ geschilderd stond. Hij ging zitten, trok zijn 

schoeisel uit, zwaaide zijn benen over de bank en liep op zijn sokken de 

kleedkamer in. Hij hing zijn kleren in een smal, stalen kluisje en liep 

slechts gekleed in zijn onderbroek door een deur de ‘vuile’ kamer in. 

Toen die deur achter hem dichtviel, kon hij alleen maar terug naar de 

‘schone’ kamer via een apparaat waarvan de sensoren besmetting met 

alfa- en bètadeeltjes detecteerden. Toptoenov hulde zich in een pas ge-

wassen witte katoenen overall, een wit katoenen mutsje om zijn haar te 

beschermen, zo een als chirurgen dragen, en witte canvas schoenen.

 De centrale van Tsjernobyl werd gebouwd met een pragmatische min-

achting voor verheven architectonische ideeën: zijn vorm volgde zijn 

functie op de meest spaarzame manier die zijn ontwerpers konden be-

denken. In de turbinehal stonden acht kolossale stoomturbines kop-staart 

op een rij in een spelonkachtige ruimte van 30 meter hoog, met een dak 

van golfplaat.39 De vier reactors stonden op een rij langs de lange kant van 

de turbinehal: gigantische betonnen kisten in de volgorde waarin ze wa-

ren gebouwd, van een tot vier. De eerste twee reactors waren gehuisvest 

in aparte gebouwen, maar om tijd en geld te sparen waren de reactors drie 
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en vier tegelijk gebouwd, met de ruggen tegen elkaar onder hetzelfde dak, 

en ze deelden ventilatie- en hulpsystemen. Tussen de turbinehal en de 

reactors liep de ruggengraat van de centrale, die bekendstond als de ont-

gassergang.40 Deze schijnbaar oneindige gang, zonder een enkele deur of 

hoek, liep parallel aan de turbinehal, helemaal vanaf het kantoorgebouw 

aan het ene uiteinde van de centrale naar het westelijke uiteinde van reac-

tor vier aan het andere, al met al net geen kilometer lang.

 De ontgassergang bood het personeel toegang tot elk onderdeel van de 

centrale, inclusief de vier controlekamers, een voor elke reactor. Hij was 

ook een belangrijk oriëntatiepunt in een complex dat met zijn donkere 

ruimten en indringende geur van smeerolie vaak meer aan de donkere, 

ronkende holtes in een gigantische onderzeeër deed denken dan aan een 

normaal gebouw. De meeste afstanden overbrugde je via rammelende 

stalen trappen, langs honderden kilometers dicht leidingwerk, en je 

kwam binnen door zware stalen deuren. De plattegrond was duizeling-

wekkend. Arbeiders vonden in de centrale hun weg aan de hand van al-

fanumerieke coördinaten, met cyrillische letters van A tot R (Ja) langs de 

ene as, en cijfers van 1 tot 68 langs de andere. De centrale had geen ge-

wone verdiepingen, maar werd verticaal onderverdeeld door ‘marke-

rings’-nummers, die de afstand in meters tot de grond aangaven en met 

grote rode cijfers op de wanden van de gangen en overlopen stonden 

geschilderd. Het gebouw was meer dan twintig verdiepingen hoog, van 

markering -5 in de kelder tot markering +74,5 in de nok, het dak van het 

reactorblok.

 Om bij controlekamer vier te komen moesten Toptoenov, Stoljartsjoek, 

Akimov en de andere mannen van de nachtploeg opklimmen naar mar-

kering +10, 10 meter boven grondniveau. Daarna moesten ze bijna heel 

de ontgassergang doorkruisen, een stevige wandeling van zo’n tien mi-

nuten van het ene eind van de centrale naar het andere. Daar moesten ze 

nog een stuk omhoog om bij de vloer van de centrale hal van eenheid vier 

te komen: nog een paar trappen op, of per lift, vanaf de controlekamer 

naar markering +35, ofwel ruim tien verdiepingen boven de grond. Hier 

lag, achter een zware, luchtdichte deur die hermetisch kon worden afge-

sloten tegen straling, het glimmende stalen deksel van reactor vier.

DRU
KPR

OEF



81

Vrijdag 25 april, 17.00 uur, Pripjat

Een goede 500 meter van controlekamer vier, aan de andere kant van de 

toegangsweg naar de centrale, hingen de mannen van de derde wacht 

van het paramilitaire brandweerkorps twee wat rond voor hun kazerne. 

Hun sigaretten gloeiden in het zwoele duister. Het was een rustige dag 

geweest.41 Het liep tegen middernacht; de veertien brandweerlieden wa-

ren over de helft van hun dienst van 24 uur en deden om beurten een 

tukje in de wachtkamer. Ze zouden pas om acht uur ’s ochtends worden 

afgelost. Het korps was een van de twee die dicht bij de kerncentrale van 

Tsjernobyl waren gestationeerd. Pripjat had ook zijn eigen paramilitaire 

brandweerploeg, korps zes, die naast de kazerne woonde in een groot 

gebouw met twee verdiepingen aan het eind van de Lesi Oekrainki-straat. 

Ze waren eerder op de avond opgeroepen om een brandje op het dak van 

het busstation te blussen.42 Maar dat had de civiele brandweer nog geen 

vijf minuten gekost en ze waren al snel weer thuis.

 Korps twee moest de kerncentrale van Tsjernobyl beschermen, maar 

had weinig te doen.43 Bij de bouw, die op heel het complex dag en nacht 

doorging in diensten van tienduizenden mensen, ontstonden soms klei-

ne brandjes: de vonken van een lasser zetten een afvalhoop in de hens of 

iemand kieperde per ongeluk een vat heet bitumen omver. De brandweer-

kazerne, met kantoren, een kantine, een wachtkamer met een tv en een 

recreatiezaaltje met een pingpongtafel, lag dicht bij de centrale en de 

bouwplaatsen. De rood-wit gestreepte ontluchtingsschoorsteen tussen 

reactors een en twee domineerde het uitzicht door de glazen deuren aan 

de voorkant van de kazerne. Achter die deuren stonden vier vrachtwa-

gens: compacte ZiL-130’s en de grotere ZiL-131-tankwagen met zes wie-

len, die 2400 liter water en 150 liter schuim voor het blussen van elektra-

branden aan boord had.44 Achter in het gebouw was een aparte garage 

voor de speciale uitrusting, waaronder een Oeral-tankwagen die 40 liter 

water per minuut kon pompen.45

 De derde wacht was gespeend van discipline.46 Het waren allemaal 

koppige veteranen die een broertje dood hadden aan bevelen. De mees-

ten kwamen uit boerenfamilies en waren nauwe verwanten die op het 

omringende platteland waren opgegroeid. Onder hen waren de twee ge-

broeders Sjavrej, Ivan en Leonid, die van vlak over de grens in Wit-Rus-

land kwamen, en de vijftigjarige ‘grootvader’ Grigori Chmel, wiens twee 
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zonen ook brandweerman waren. Ze kwamen allemaal uit een klein 

dorpje op 10 kilometer van de plaats waar de centrale nu stond. De wacht-

commandant, luitenant Igor Vladimir Pravik, was net drieëntwintig en 

pas afgestudeerd, en liefhebberde in fotografie, tekenen en poëzie. Ook 

was hij een enthousiast lid van de Komsomol. Zijn vrouw gaf muziekles 

op een kleuterschool in Pripjat en een paar weken ervoor, eind maart, 

hadden ze net hun eerste kind gekregen.

 Pravik had ’s ochtends gevraagd of hij die dag vrij kon krijgen. Hij had 

aangeboden van dienst te ruilen met zijn vriend Pjotr Chmel, comman-

dant van de eerste wacht, met wie hij was afgestudeerd aan het brandvei-

ligheidsinstituut in Tsjerkasy. Pjotr, de jongste zoon van grootvader Ch-

mel, was een potige, hartelijke luitenant van vierentwintig jaar. Chmel 

was al voor Pravik ingevallen na de geboorte van diens dochter en ook die 

ochtend stond hij paraat, in uniform. Maar de waarnemend kazernecom-

mandant stond de wisseling niet toe.

 ‘Majoor Teljatnikov komt maandag terug van vakantie,’ zei hij tegen 

Pravik. ‘Hij zal je toestemming geven.’47

 Chmel ging naar huis om wat te rusten en zich voor het werk op zater-

dag voor te bereiden. Pravik nam opnieuw de leiding over de lastige der-

de wacht.

 Terug in Pripjat besloot Pjotr het beste te maken van zijn onverwachte 

vrije avond. Hij ging samen met drie collega’s van de kazerne uit eten in 

een restaurant in het nieuwe winkelcentrum van de stad. Ondanks secre-

taris-generaal Gorbatsjovs aanhoudende landelijke campagne tegen alco-

hol, bestelden ze moeiteloos een fles wodka. Later gingen ze over op de 

Sovjetskoje sjampanskoje, de goedkope, in massa gefabriceerde ‘volk-

schampagne’ die oorspronkelijk op bevel van Stalin werd geproduceerd.48 

Rond elf uur gingen ze naar Chmels eenkamerappartement in een van 

de oude, lage flats aan de overkant van de straat van de brandweerkazer-

ne.49 Ze nodigden een paar meisjes uit om verder te feesten en het was 

al ver na middernacht toen Chmels gasten opbraken en op de keukenta-

fel alleen nog wat chocola en een halflege fles sovjetchampagne achter-

bleven.

 Chmel was moe en dronken, nam een douche en ging naar bed.
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Op de kerncentrale was hoofdwerktuigbouwkundig ingenieur Aleksandr 

Joevtsjenko al op zijn post: een grote ruimte zonder ramen op markering 

+12,5, op een mezzanine tussen de reactorhallen van eenheden drie en 

vier.50 Hij had daar een bureau voor zijn papieren en een stalen kast vol 

apparatuur en voorraden. Hij had al 24 uur niet geslapen, maar ver-

wachtte een rustige nacht. Eerder op de dag was besloten dat de reactor 

zou worden afgeschakeld voor onderhoud, na een reeks lang uitgestelde 

tests van de turbines. Toen hij op het werk kwam, kreeg hij te horen dat 

heel eenheid vier zou worden stilgelegd. Het enige wat hij en de anderen 

van de nachtploeg moesten doen, was toezicht houden op het afkoelen 

van de reactor. Een simpel klusje.

 Maar beneden in de controlekamer waren de plannen gewijzigd. De 

tests hadden een vertraging van twaalf uur opgelopen en begonnen nu 

pas goed. De adjunct-hoofdingenieur van de centrale werd steeds onge-

duldiger. En er was steeds meer onenigheid over hoe te reageren op de 

verontrustende data die binnenkwamen van reactor vier.
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Geheimen van het vreedzame atoom

Op 29 september 1966 ging de ministerraad in Moskou per decreet ak-

koord met de bouw van de eerste van een nieuwe generatie gigantische 

grafietreactors. Deze zouden bekend worden onder het acroniem rbmk, 

voor reaktor bolsjoj mosjtsjnosti kanalny, ofwel ‘reactor van groot vermogen 

met kanalen’.1 Deze was gebouwd naar het voorbeeld van de plutonium 

en elektriciteit producerende Ivan de Tweede, het werkpaard van het mi-

nisterie van Middelzware Machinebouw, en stamde rechtstreeks af van 

de oude Atom Mirny-1-reactor, maar dan op olympische schaal.2 De kern 

van de rbmk-reactor was een massieve cilinder van 12 meter doorsnee en 

7 meter hoog, groter dan een huis met twee verdiepingen. Hij bestond 

uit meer dan 1700 ton aan modererende grafietblokken, die in 2488 

aparte zuilen waren gestapeld, die elk van boven naar beneden met een 

rond kanaal waren doorboord.3 In die kanalen zaten ruim 1600 hittebe-

stendige drukbuizen van een zirkoniumlegering, die elk bundels splijt-

stofstaven bevatten: 190 ton aan verrijkt uraniumdioxide, samengeperst 

tot keramische tabletten met een doorsnee van pakweg de pink van een 

man.4 Wanneer de reactor eenmaal kritiek was en het verhitte uranium 

de energie van kernsplijting vrijgaf, werden de splijtstofbundels gekoeld 

met water dat van onderaf in de kern werd gepompt. Onder enorme druk 

– 69 atmosfeer, ofwel 70 kilo per vierkante centimeter – steeg de tempe-

ratuur van het water naar 280 graden Celsius en veranderde het in een 

mix van water en oververhitte stoom, die via buizen door de afdekplaat 
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van de reactor naar gigantische stoomscheiders werd geleid. Van daar 

ging de stoom naar turbines die elektriciteit genereerden, terwijl het res-

terende water terugliep naar het begin van het koelcircuit en opnieuw 

aan zijn reis door de reactorkern begon.

 Het vermogen van de reactor werd geregeld door 211 met boorcarbide 

gevulde regelstaven, de meeste van zo’n 5 meter lang. Ze werden neerge-

laten in of opgetrokken uit de reactorkern om het tempo van de nucleaire 

kettingreactie te vertragen of te verhogen, en daarmee de hoeveelheid 

warmte en energie die deze genereerde.5 Om de centrale en zijn perso-

neel te beschermen tegen de straling was de reactorkern – de actieve 

zone – omgeven door een zware, ringvormige tank vol water, die in een 

jas van staal zat en omgeven werd door een gigantische doos vol zand.6 

Dit alles zat op zijn beurt verpakt in een betonnen vat van meer dan acht 

verdiepingen hoog, dat werd bekroond door een tiara van metalen kisten 

die waren gevuld met een mengsel van ijzerschroot en het mineraal ser-

pentiniet, dat neutronen vertraagt. Boven op deze mantel lag, als een gi-

gantisch deksel, een biologisch schild in de vorm van een ondiepe roest-

vrijstalen ton van 17 meter doorsnee en 3 meter diep, die bekendstond als 

structuur E, maar ook het koosnaampje Jelena had. Jelena was gevuld met 

brokken en brokjes serpentiniet en distikstof, en woog 2000 ton, even-

veel als zes volgeladen jumbojets. Ze werd vrijwel geheel door zwaarte-

kracht op haar plaats gehouden.7 Ze werd doorstoken door buizen voor 

de splijtstofkanalen en bovenop lagen honderden smalle leidingen die 

water en stoom afvoerden. Jelena lag verstopt onder tweeduizend ver-

plaatsbare, in staal verpakte betonblokken, die de verticale splijtstofkana-

len afsloten en de vloer van de reactorhal vormden.8 Deze mozaïekachti-

ge cirkel, het zichtbare deel van de reactor tijdens het dagelijkse bedrijf, 

werd door het personeel de pjatatsjok, of de vijfkopekenmunt, genoemd.9

De rbmk was een triomf van de Sovjetgigantomanie en getuigde van het 

niet-aflatende streven van zijn scheppers naar schaalvoordelen: hij was 

twintig keer zo groot als westerse reactors en kon 3200 megawatt warm-

te-energie of 1000 megawatt elektriciteit produceren, genoeg om de helft 

van de inwoners van Kiev van verlichting te voorzien.10 Sovjetweten-

schappers riepen hem uit tot de ‘nationale’ reactor van de Sovjet-Unie, 
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die niet alleen technologisch uniek, maar ook de grootste ter wereld 

was.11 Anatoli Aleksandrov, de kale directeur van het Koertsjatov-insti-

tuut, had persoonlijk het ontwerp gemaakt, dat hij als een geheime uit-

vinding bij het patentbureau liet registreren.12 Zijn voornaamste Sovjet-

concurrent, de vver, was een ingewikkeld staaltje technologie dat door 

zijn lasteraars spottend ‘de Amerikaanse reactor’ werd genoemd vanwe-

ge zijn gelijkenis met de drukwaterreactors die in de Verenigde Staten de 

toon aangaven. Anders dan bij deze vver konden de onderdelen van de 

rbmk in bestaande fabrieken worden gemaakt en was er geen speciaal 

gereedschap voor nodig.13 Dankzij zijn modulaire constructie, met hon-

derden op elkaar gestapelde grafietblokken, kon hij gemakkelijk ter plek-

ke worden opgebouwd en zo nodig zelfs worden vergroot om nog meer 

vermogen te krijgen.

 Aleksandrov bespaarde ook geld door af te zien van een omhulsel, de 

dikke betonnen koepel die over vrijwel elke reactor in het Westen staat. 

Deze is bedoeld om te voorkomen dat er in het geval van een ernstig on-

geluk radioactieve besmetting uit de kernreactor ontsnapt. Maar vanwe-

ge de enorme afmetingen van de rbmk zou dat de bouwkosten van iede-

re eenheid verdubbelen.14 De onderverdeling van de reactor in 1600 

drukbuizen was een goedkope oplossing met als doel elk stel splijtstof-

bundels van hun eigen dunne metalen omhulsel te voorzien, een inge-

wikkeld staaltje loodgieterswerk dat een ernstig ongeluk volgens de uit-

vinders buitengewoon onwaarschijnlijk maakte.15 Ze ontwierpen ook een 

systeem dat ongelukken de kop indrukte. Wanneer een of twee drukbui-

zen tegelijkertijd scheurden, voerde dit systeem de vrijgekomen radioac-

tieve stoom door een reeks kleppen af naar reusachtige watertanks in de 

kelder onder de reactor, waar de radioactieve stoom afkoelde en veilig 

opgesloten zat.

 Een breuk in de drukbuizen was een van de ergste ongelukken waar-

mee de ontwerpers van de rbmk rekening hadden gehouden, een zoge-

naamde maksimalnaja projektnaja avarija, ofwel een in het ontwerp voor-

zien maximaal ongeval.16 Deze aanduiding omvatte ook andere mogelijke 

rampen, waaronder aardbevingen, vliegtuigcrashes en een totale breuk 

in een van de grote waterleidingen in het koelcircuit, waardoor de reac-

torkern zonder water zou komen te zitten en er een meltdown zou optre-
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den. Om dit laatste te voorkomen, bedachten de ontwerpers een nood-

koelsysteem dat op samengeperste distikstof liep. De technici van de 

reactor kregen van hoog tot laag ingepeperd dat ze de watervoorziening 

van de reactor te allen tijde in stand moesten houden.

 Natuurlijk waren er in theorie ergere ongelukken mogelijk. Uit bere-

keningen bleek dat als meer dan twee – en slechts drie of vier – van de 

zestienhonderd drukbuizen tegelijk scheurden, er genoeg stoom onder 

druk vrijkwam om heel Jelena met haar 2000 ton én de vijfkopeken-

munt op te tillen, waarbij alle resterende stoomleidingen en drukbuizen 

zouden losscheuren, met een verwoestende explosie als gevolg.17 De ont-

werpers vonden het echter niet nodig om voorzorgsmaatregelen te tref-

fen tegen zo’n ramp, die naar hun mening niet tot de reële mogelijkhe-

den behoorde.18 Ze gaven het scenario niettemin zijn eigen benaming: 

een in het ontwerp voorzien onmogelijk ongeval.

 Het ministerie van Middelbare Machinebouw liet de ruwe schetsen 

voor de rbmk op papier zetten door een fabriek in Leningrad die zware 

machines, maar ook tanks en tractors maakte.19 Maar toen Sredmasj de 

blauwdrukken kreeg, gingen die daar als technisch ondeugdelijk de prul-

lenbak in. Een wetenschapper van het Koertsjatov-instituut waarschuw-

de dat het ontwerp te gevaarlijk was om voor civiele doeleinden te gebrui-

ken.20 Een ander merkte op dat de nieuwe reactor door de gevaren van de 

positieve dampbelcoëfficiënt sowieso gevoelig was voor explosies. Zijn 

superieuren probeerden hem om deze afwijkende mening te ontslaan, 

maar hij begon een brievencampagne die uiteindelijk het Centraal Comi-

té van de partij en de ministerraad bereikte.21

 De regering, die vasthield aan de strakke plannen van een centraal 

geleide economie, had toen echter al per decreet bevolen dat er vier van 

die nieuwe reuzenreactors moesten komen.22 De ontwerpers van nikiet 

gingen daarop naarstig aan het werk om de rbmk-blauwdrukken dras-

tisch te herzien en transformeerden hem van het schizoïde geval dat zo-

wel plutonium als elektriciteit kon produceren tot een tamme stroomle-

verancier voor het civiele hoogspanningsnet. De invoering van deze 

aanpassingen was een moeilijk en ingewikkeld proces en duurde veel 

langer dan verwacht. Het berekenen van het verwachte vermogen was 

door de primitieve Sovjetcomputertechnologie een omslachtige klus, die 
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onbetrouwbare resultaten opleverde. Het nieuwe reactorontwerp, dat nu 

de rbmk-1000 werd genoemd, was pas in 1968 voltooid.23 Om tijd te 

winnen, besloot Sredmasj de prototypefase maar helemaal over te slaan: 

de snelste manier om uit te vinden hoe de nieuwe reactors het zouden 

doen op industriële schaal, was door ze direct massaproductie te laten 

draaien.24

 De bouw van de eerste rbmk-reactor in de Sovjet-Unie begon in 1970 

op een Sredmasj-installatie aan de Finse Golf, bij Leningrad.25 Intussen 

bogen een technisch en economisch instituut in Kiev zich over mogelijke 

locaties voor de eerste kerncentrale in Oekraïne en brachten die al snel 

terug tot twee. Toen de eerste mogelijke locatie werd voorbestemd voor 

een fossiele brandstofcentrale, beval de Oekraïense ministerraad dat de 

nieuwe 2000 megawatt-kerncentrale van de republiek op de tweede zou 

worden gebouwd: een grote lap zanderige rivieroever bij het dorpje 

Kopatsji, in de oblast Kiev, 14 kilometer van het stadje Tsjernobyl.26

De eerste rbmk-eenheid van de centrale van Leningrad ging op 21 de-

cember 1973 in bedrijf, slechts een dag voor overal in de Sovjet-Unie 

energetiki hun eigen feestdag vierden, de Dag van de Elektrotechnicus.27 

De trotse vaders van de rbmk-1000, Anatoli Aleksandrov van het 

Koertsjatov-instituut en Nikolaj Dollezjal van nikiet, keken beiden toe 

hoe hij tot leven kwam. Tegen die tijd werd er in Leningrad ook aan een 

tweede eenheid gebouwd, en bouwvakkers waren begonnen aan rb-

mk-kerncentrales bij Tsjernobyl en Koersk. Maar de eerste reactor bij 

Leningrad had nog niet eens zijn volledige vermogen bereikt toen duide-

lijk werd dat de verbeten haast waarmee de ontwerpers hun geesteskind 

van de tekentafel naar de praktijk hadden geduwd, een hoge prijs had.28 

De rbmk werd van meet af aan door ernstige ontwerpfouten geplaagd. 

Vele kwamen meteen aan het licht; bij andere zou dat veel langer duren.

 Het eerste probleem ontstond door de positieve dampbelcoëfficiënt, 

het minpunt waardoor de Sovjet-Russische grafietreactors al snel op hol 

sloegen wanneer ze koelmiddel verloren. Dat werd bij de rbmk nog ver-

sterkt door de pogingen de reactor goedkoper in gebruik te maken.29 Om 

scherper met fossiele brandstofcentrales te concurreren, was de rbmk 

speciaal ontworpen om zo veel mogelijk elektriciteit te maken uit het 
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uranium dat hij verbrandde. Maar toen eenheid één van Leningrad in 

bedrijf ging, ontdekten de ontwerpers dat de gevolgen van de positieve 

dampbelcoëfficiënt erger werden naarmate er meer brandstof werd ver-

bruikt; hoe langer hij in bedrijf was, des te moeilijker was het om de re-

actor onder controle te houden. Toen de rbmk na drie jaar, tegen het 

einde van zijn operationele cyclus, voortijdig werd afgeschakeld voor pre-

ventief onderhoud, was hij onvoorspelbaar als nooit tevoren. De ontwer-

pers deden aanpassingen, maar de instabiliteit bleef. Toch ondernam 

Aleksandrov noch Dollezjal iets om deze problemen aan te pakken; ze 

verdiepten zich er niet eens in en voegden geen veiligheidsanalyse van de 

dampbelcoëfficiënt aan de handboeken over de reactor toe. Uit de expe-

rimenten in Leningrad bleek duidelijk dat er grote verschillen waren tus-

sen de manier waarop de reactor in theorie had moeten werken en de 

praktijk. Maar de ontwerpers besloten deze verschillen niet al te grondig 

te onderzoeken. Zelfs toen de reactor op zijn volle vermogen ging draai-

en, wist niemand hoe de rbmk zich zou gedragen bij een grote calami-

teit.30

 Een tweede ontwerpfout van de reactor school in zijn gigantische om-

vang. De rbmk was zo immens dat de reactiviteit in het ene deel van de 

kern nauwelijks samenhing met die in een ander deel.31 Een specialist 

vergeleek hem met een enorm flatgebouw, waarin een familie in de ene 

woning uitbundig een bruiloft viert, terwijl er bij de buren een dodenwa-

ke wordt gehouden.32 Diep in de kern konden geïsoleerde hotspots van 

reactiviteit ontstaan, waar ze mogelijk lastig te bespeuren waren.33 Dit 

probleem deed zich vooral voor tijdens het opstarten en stilleggen, wan-

neer de reactor op een laag vermogen werkte. De systemen die reactivi-

teit binnen in de kern moesten opsporen, bleken dan onbetrouwbaar. 

Tijdens deze cruciale perioden waren de ingenieurs achter hun bureau 

in de controlekamer vrijwel blind voor wat er in de actieve zone gebeur-

de. In plaats van hun instrumenten af te lezen, waren ze genoodzaakt het 

niveau van de radioactiviteit in de kern te schatten, op grond van ‘erva-

ring en intuïtie’.34 Dit maakte het opstarten en afschakelen het moeilijk-

ste en gevaarlijkste onderdeel van het werk aan de rbmk.

 Een derde fout lag in het noodbeveiligingssysteem van de reactor, de 

laatste verdedigingslinie tegen een ongeluk.35 Wanneer de operator te 
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maken kreeg met een situatie die om een noodstillegging vroeg, zoals 

een groot koelwaterlek of een op hol geslagen reactor, konden ze op de 

noodstop drukken, waarmee ze de laatste stap activeerden van een vijffa-

sesysteem dat het vermogen van de eenheid snel terugbracht. In het Rus-

sisch heette dit systeem het az-5. Met een druk op die knop zakte er een 

rij van 24 neutronen absorberende boorcarbideregelstaven in de kern, 

tegelijk met alle resterende 187 handmatig bediende of automatische re-

gelstaven die op dat moment nog opgetrokken waren. Deze smoorden de 

kettingreactie in de hele reactor. Het ontwerp van het az-5-systeem voor-

zag echter niet in een abrupte noodstop.36 Dollezjal en de technici van 

nikiet waren van mening dat een plotselinge afsluiting van de elektrici-

teit die de reactor genereerde een storing in het Sovjethoogspanningsnet 

zou veroorzaken. Bovendien dachten ze dat zo’n onmiddellijke stilleg-

ging alleen nodig zou zijn in het onwaarschijnlijke geval dat de stroom-

voorziening van de centrale zelf geheel zou uitvallen. Ze ontwierpen hun 

az-5-systeem dus zodanig dat het het vermogen van de reactor slechts 

geleidelijk aan naar nul terugbracht. Het systeem liep niet op eigen 

noodmotoren, maar op de elektrische servomotoren van de handmatig 

bediende regelstaven, die onder normale omstandigheden door de ope-

rators werden gebruikt om het reactorvermogen te regelen. De az-5-sta-

ven deden er vanuit hun opgetrokken positie boven de reactor 18 tot 21 

seconden over om geheel in de kern te zakken. De ontwerpers hoopten 

dat die lage snelheid zou worden gecompenseerd door hun grote aan-

tal.37 Maar in de neutronenfysica is 18 seconden heel lang – en in een 

kernreactor met een hoge positieve dampbelcoëfficiënt is het een eeu-

wigheid.

 Naast deze verontrustende lijst met ernstige ontwerpfouten hadden 

de reactors ook te lijden onder het ondermaatse vakmanschap waardoor 

de Sovjetindustrie werd geplaagd. Het volledige opstarten van Leningrads 

reactor één liep bijna een jaar vertraging op nadat splijtstofstaven waren 

vastgelopen in hun kanalen en terug moesten naar Moskou voor een 

reeks tests.38 De kleppen en stromingsmeters in andere rbmk’s, waar-

mee de cruciale watertoevoer naar de ruim zestienhonderd met uranium 

gevulde kanalen werd geregeld, bleken zo onbetrouwbaar dat de opera-

tors in de controlekamer vaak geen idee hadden hoe sterk de reactor 
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werd gekoeld, en of dat überhaupt het geval was. Ongelukken waren on-

vermijdelijk.39

 In de nacht van 30 november 1970, iets meer dan een jaar nadat hij 

voor het eerst op volle kracht had gewerkt, kwam eenheid één van de 

kerncentrale van Leningrad na gepland onderhoud net weer in bedrijf 

toen ze op hol begon te slaan.40 Het az-5-noodsysteem sloeg aan, maar 

nog voor de kettingreactie kon worden gestopt, trad er een gedeeltelijke 

meltdown op waardoor 32 splijtstofstaven werden vernield en boven de 

Finse Golf straling in de lucht kwam. Het was het eerste grote ongeluk 

met een rbmk-reactor, en het ministerie van Middelzware Machinebouw 

stelde een commissie in die moest uitzoeken wat er was misgegaan. Na 

afloop luidde de officiële lezing dat er één splijtstofkanaal was verwoest 

als gevolg van een fabrieksfout. Maar de commissie wist wel beter: het 

ongeluk was het gevolg van ontwerpfouten in de reactor zelf en was ver-

oorzaakt door een onbeheersbare stijging van de dampbelcoëfficiënt.41

 Sredmasj moffelde het rapport van de commissie weg en stopte het 

ongeluk in de doofpot.42 De operators van andere rbmk’s kregen nooit 

iets te horen over de ware oorzaken. De commissie deed niettemin een 

aantal belangrijke aanbevelingen, die door alle rbmk-1000-reactors 

moesten worden overgenomen: ontwikkel nieuwe veiligheidsvoorschrif-

ten ter bescherming van de reactor in geval van koelmiddelverlies; analy-

seer wat er zal gebeuren als de hoeveelheid stoom in de kern snel stijgt; 

en ontwikkel een noodbeveiligingssysteem dat sneller werkt. Ondanks 

de urgente aard van deze aanbevelingen, deden de reactorontwerpers er 

niets mee en gaf Moskou onmiddellijk opdracht nog meer reactors te 

bouwen. De dag na de meltdown van Leningrad gaf de ministerraad van 

de Sovjet-Unie zijn definitieve goedkeuring voor de bouw van nog twee 

rbmk-1000-eenheden in Tsjernobyl, wat het vermogen van de centrale 

zou uitbreiden tot een imposante 4000 megawatt.43

Op 1 augustus 1977, ruim zeven jaar nadat Viktor Brjoechanov de eerste 

paal de besneeuwde grond naast Pripjat in zag gaan, twee jaar later dan 

gepland, werd reactor één van de kerncentrale van Tsjernobyl eindelijk 

kritiek.44 Zijn jonge operators glommen van trots toen ze de eerste kern-

centrale van de Oekraïense republiek in bedrijf stelden.45 Ze bleven dag 
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en nacht op hun post terwijl de splijtstofstaven werden geladen, de reac-

tor langzaam op vol vermogen werd gebracht en ten slotte op de transfor-

mators werd aangesloten. Op 27 september om 20.10 uur vierden de 

wetenschappers en ontwerpers van het Koertsjatov-instituut samen met 

de specialisten van de centrale dat er voor het eerst Oekraïense nucleaire 

elektriciteit door hoogspanningskabels van 110 en 330 kilovolt naar het 

Sovjethoogspanningsnet liep. Samen zongen ze het refrein waarmee 

atomsjtsjiki in heel de Unie het succes van de Sovjetreactor bezongen: A 

poka, a poka tok dajoet rbmk! ‘Want vandaag, vandaag komt er stroom uit 

de rbmk!’46

 Maar de operators in Tsjernobyl ontdekten al snel dat de reactor, waar-

aan ze zoveel aandacht hadden besteed, een veeleisende minnares was. 

Door de inherente instabiliteit was de rbmk zo moeilijk te beheren dat 

het werk van de hoofdingenieurs reactorbediening niet alleen geestelijk, 

maar ook fysiek loodzwaar was. Ze voerden tientallen aanpassingen per 

minuut uit, hadden geen seconde rust en zweetten als arbeiders die een 

greppel groeven.47 Ze hadden gehoord dat de Sredmasj-ingenieurs in Le-

ningrad inmiddels met z’n tweeën achter het bedieningspaneel stonden 

en ‘duetten speelden’ om hun ingewikkelde taak aan te kunnen.48 De 

operators gingen zo tekeer op het paneel dat de schakelaars voor de regel-

staven snel sleten en om de haverklap moesten worden vervangen. Toen 

een voormalig kernonderzeeërofficier voor het eerst plaatsnam achter 

zijn bureau in Tsjernobyls eenheid één, schrok hij van de gigantische 

omvang van de reactor en van de antieke staat van de apparatuur.

 ‘Hoe kun je dit kolossale kreng in vredesnaam bedienen?’ vroeg hij.49 

‘En waarom dient hij voor civiel gebruik?’

 Toen de reactor van Tsjernobyl voor het eerst voor onderhoud werd af-

geschakeld, ontdekten de operators dat zijn kronkelende leidingwerk vol 

defecten zat: koelwaterbuizen waren geroest, de zirkoniumverbindingen 

van de brandstofkanalen waren losgeraakt, en de ontwerpers hadden niets 

bedacht om de reactor te beschermen tegen een haperende watertoevoer. 

De ingenieurs van Tsjernobyl moesten uiteindelijk hun eigen veiligheids-

systeem ontwerpen en bouwen.50 Intussen bleven de reactorontwerpers in 

Moskou verontrustende fouten in hun schepping ontdekken.

 In 1980 voltooide nikiet een vertrouwelijk onderzoek dat negen grote 
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ontwerpfouten en thermohydraulische instabiliteiten opsomde, die een 

negatieve invloed op de veiligheid van de rbmk-reactor hadden.51 Het 

rapport maakte duidelijk dat ongelukken niet alleen mogelijk waren on-

der zeldzame en onwaarschijnlijke omstandigheden, maar ook waar-

schijnlijk in de dagelijkse praktijk.52 Ze ondernamen echter geen actie om 

de reactor aan te passen of zelfs maar het personeel voor de mogelijke 

gevaren te waarschuwen. nikiet liet na nieuwe veiligheidssystemen te 

ontwerpen en paste simpelweg de bedieningsinstructies voor de rbmk-

1000 aan. Nadat militaire reactors decennialang zonder ongelukken had-

den gewerkt, dachten de atomaire opperhoofden van nikiet en het 

Koertsjatov-instituut blijkbaar dat een paar goedgeschreven handboeken 

volstonden om nucleaire veiligheid te garanderen. Zolang mensen maar 

nauwgezet de nieuwe instructies volgden, zouden ze even adequaat rea-

geren als de elektromechanische veiligheidssystemen, was de gedachte.

 Het personeel van de Sovjetkerncentrales had echter te maken met 

steeds hogere productiedoelen en voortdurend haperende of ondeugde-

lijke apparatuur, en was ondergeschikt aan een verbijsterende en slecht 

functionerende bureaucratie. Het was dan ook allang gewend om de re-

gels aan te passen of aan hun laars te lappen om hun werk te kunnen 

uitvoeren.53 En de vernieuwde instructies die ze van nikiet kregen, wa-

ren niet helder en werden ook niet uitgelegd. Volgens de nieuwe regels 

moest er voortaan een minimum aantal regelstaven te allen tijde in de 

kern blijven, maar nikiet zei er niet bij dat deze ondergrens van de ope-

rationele reactiviteitsmarge, of orm, een cruciale veiligheidsmaatregel 

was die een groot ongeluk moest voorkomen.54 Verstoken van informatie 

over het belang van zulke regels gingen de operators gewoon door met 

hun werk, niet wetend dat het niet naleven ervan mogelijk catastrofale 

gevolgen had.55

 Intussen werd elk ongeluk dat zich daadwerkelijk voordeed in kern-

centrales in de Sovjet-Unie nog steeds als staatsgeheim beschouwd, en 

kregen zelfs de specialisten in de centrale waar het had plaatsgevonden 

er niets over te horen.

Op 9 september 1982 zat Nikolai Steinberg laat op de avond aan zijn 

bureau in zijn kantoor op de derde verdieping tussen eenheid één en 
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twee van Tsjernobyl, met uitzicht op de ontluchtingsschoorsteen die bei-

de reactors deelden.56, 57 Steinberg, een ontwapenend charmante man 

van vijfendertig met een geitensikje, werkte al sinds 1971 in Tsjernobyl. 

Hij was op dat moment net afgestudeerd in de nucleaire thermohydrau-

lica aan het Elektrotechnisch Instituut van Moskou en behoorde tot een 

nieuwe lichting slimme atomsjtsjiki. Hij had tijdens zijn opleiding de 

rbmk al twee jaar bestudeerd voor de eerste reactors werden gebouwd en 

zag de eerste twee eenheden van Tsjernobyl verrijzen. Nu was hij hoofd 

van de turbineafdeling voor eenheden drie en vier. Toen Steinberg stoom 

uit de ontluchtingsschoorsteen zag komen, wist hij dat er iets mis was: 

op z’n minst een gescheurde leiding in de reactor, en zeker vrijkomende 

straling. Hij pakte de telefoon.

 Maar toen hij de controlekamer van eenheid vier aan de lijn kreeg en 

de operator wilde waarschuwen dat hij de reactor moest stilleggen, werd 

hij afgepoeierd door de chef van dienst. Toen Steinberg aanhield, hing de 

chef op. De ingenieur verzamelde zijn personeel en wachtte tot hij naar 

het noodgeval zou worden geroepen. Maar er gebeurde niets. Bijna zes 

uur later, rond middernacht, stapten hij en zijn mannen in hun auto’s en 

reden ze terug naar Pripjat.

 Toen Steinberg de volgende ochtend weer op zijn werk kwam, hoorde 

hij dat er een probleem was geweest met eenheid vier, maar ondanks zijn 

anciënniteit en ervaring kwam hij verder niets te weten. Directeur Brjoe-

chanov en de hoofdingenieur beweerden aanvankelijk dat er, wat er ook 

mocht zijn gebeurd, geen radioactiviteit was vrijgekomen. Plaatselijke 

kgb-agenten namen maatregelen ‘ter voorkoming van paniekzaaierij, 

provocatieve geruchten en andere negatieve uitingen’.58 In werkelijkheid 

had een radioactieve wolk Pripjat bereikt en zich maar liefst 14 kilometer 

van de centrale verwijderd, gedragen door de wind en neergeslagen door 

regen.59 Die wolk bevatte jodium-131, fragmenten van de splijtstof urani-

umdioxide, en hete deeltjes die zink-65 en zirkonium-niobium-95 bevat-

ten, wat strookte met gedeeltelijke vernietiging van de reactorkern. Het 

stralingsniveau in het dorpje Tsjistogalovka, 5 kilometer van het station, 

was honderd keer hoger dan normaal. Maar een team van Sojoezatome-

nergo, de Sovjet-Russische atoomenergieautoriteit, bestreed deze gege-

vens. Vervuilde gebieden in de directe omgeving van de centrale werden 
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gewoon bespoten met water en bedekt met aarde en blad. In Pripjat spo-

ten reinigingsvrachtwagens schuim op de straten en de Leninprospekt 

kreeg discreet een nieuw laagje asfalt.

 Uit nader onderzoek bleek dat zich in eenheid één een gedeeltelijke 

meltdown had voorgedaan. Toen de reactor na onderhoudswerkzaamhe-

den weer aan de praat werd gebracht, bleef een van de onberekenbare 

koelingskleppen dichtzitten, waarop de uraniumbrandstof in het kanaal 

oververhit raakte en het kanaal scheurde.60 Er vielen geen doden, maar 

het kostte acht maanden om de schade te herstellen. Werknemers droe-

gen brokken grafiet in emmers uit de reactor weg en waren blootgesteld 

aan aanzienlijke hoeveelheden straling.61 De hoofdingenieur kreeg de 

schuld, werd gedegradeerd en naar Bulgarije overgeplaatst. Het incident 

werd als strikt geheim behandeld en de kgb legde directbetrokkenen met 

een bevel het zwijgen op.62 Nikolaj Steinberg moest jaren wachten voor 

hij hoorde wat er werkelijk was gebeurd.63

 In de jaren daarna zouden er nog ernstiger ongelukken plaatsvinden 

in kerncentrales elders in de Sovjet-Unie, die stuk voor stuk de doofpot 

in gingen. In oktober 1982 ontplofte er een generator in reactor één van 

de Metsamorcentrale in Armenië. De turbinehal brandde uit en er moes-

ten noodtroepen worden ingevlogen vanaf het schiereiland Kola, ruim 

3000 kilometer verderop binnen de poolcirkel, om de kern te helpen red-

den.64 Nog geen drie jaar later barstte er een ontlastklep in de reactor van 

de Balakovocentrale in Rusland en ontsnapte er oververhitte stoom van 

300 graden Celsius in de ringvormige compartimenten rond de reactor-

put. Veertien mensen werden levend gekookt. Beide incidenten werden 

toegedekt, en de operators op andere centrales kregen er slechts lucht 

van door de geruchtenmachine van de atomsjtsjiki en toespelingen in de 

Pravda.65

 De gevaarlijkste doofpot van allemaal ontstond ook nu weer binnen 

nikiet, het centrale ontwerpbureau in Moskou waar de rbmk-1000 was 

bedacht. In 1983 werden de ontwerpers ingelicht over nog een nadeel 

van de reactor, boven op de talloze die al aan het licht waren gekomen 

sinds hij in bedrijf was. Er bleek een eigenaardige ontwerpfout in de 

staven van het noodbeveiligingssysteem az-5 te zitten. Het eerste sluiten-

de bewijs deed zich voor tegen het eind van het jaar, tijdens het opstarten 
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van twee van de nieuwste rbmk-reactors voor het Sovjetlichtnet: eenheid 

één van kerncentrale Ignalina in Litouwen en eenheid vier in Tsjernobyl, 

de meest geavanceerde van het type rbmk-1000.

 Toen opstartteams in Ignalina en Tsjernobyl tests uitvoerden voor de 

twee reactors normaal in bedrijf zouden gaan, merkten ze een kleine 

maar verontrustende hapering op. Toen ze de az-5-noodstop gebruikten 

om de reactor stil te leggen, begonnen de regelstaven aan hun afdaling 

naar de kern. Maar in plaats van een soepele stillegging hadden de staven 

eerst het tegenovergestelde effect: het vermogen van de reactor steeg heel 

even in plaats van te dalen. De specialisten ontdekten dat de ernst van dit 

‘positieve noodstop’-effect afhankelijk was van de omstandigheden bin-

nen de reactor op het moment dat de stillegging begon, en dan vooral van 

de orm, de meting die aangaf hoeveel van de 211 regelstaven waren opge-

trokken uit de kern.66 Als er bij het ingaan van de noodstop meer dan 

dertig staven in de kern zaten, werkte het az-5-systeem naar behoren en 

kwam de reactor snel en veilig stil te liggen.67 Kwam het totale aantal 

staven echter onder de dertig, dan ging de reactor zich steeds onvoorspel-

baarder gedragen en kon het az-5-systeem het nauwelijks aan. Met 

slechts vijftien staven in de kern bleek de aanvankelijke tempering van 

de splijting binnen de reactor marginaal te zijn; het duurde zes seconden 

voor de reactiviteit begon terug te lopen. En onder sommige omstandig-

heden – zeven staven of minder – legde een druk op de az-5-knop de re-

actor helemaal niet stil maar liet die de kettingreactie juist op hol slaan. 

Als dat gebeurde, kon het vermogen zo groot worden dat de kettingreac-

tie niet meer te stoppen was en de hele zaak explodeerde.

 De oorzaak van het positieve noodstopeffect lag in het ontwerp van de 

regelstaven zelf, een onbedoeld gevolg van nikiets pogingen ‘neutronen 

te sparen’ en de reactor zuiniger in gebruik te maken.68 Zoals alle hand-

matige regelstaven waarmee de reactor tijdens zijn normale werking 

werd bestuurd, bevatten de az-5-noodstaven boorcarbide, een neutronen-

gif dat trage neutronen opschrokt om de kettingreactie te vertragen.69 

Maar zelfs wanneer de staven geheel uit hun met water gevulde kanalen 

waren opgetrokken, bleven hun punten net binnen de actieve zone van 

de reactor paraat. Daar zouden ze met hun boorcarbide een vergiftigend 

effect hebben en een lichte maar constante rem op de energieoutput zijn. 
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Om dit te voorkomen, waren de punten bedekt met korte stukjes grafiet, 

de neutronenmoderator die splijting mogelijk maakt. Bij een noodstop 

begonnen de az-5-staven aan hun afdaling in de kanalen en verving het 

grafiet neutronen absorberend water, wat eerst een verhoging van de re-

activiteit in de kern tot gevolg had. Pas wanneer het langere, met boor 

gevulde deel van de staaf achter de grafietpunt aan door het kanaal ging, 

werd de reactiviteit getemperd.

 Het was een absurde en beangstigende omkering van de rol van een 

veiligheidsmechanisme, alsof de pedalen van een auto omgekeerd zijn 

geïnstalleerd, zodat die harder in plaats van langzamer gaat als je op de 

rem trapt. Na verdere experimenten bevestigden de technici dat het posi-

tieve noodstopeffect van de staafpunten plaatselijk kritikaliteit kon ver-

oorzaken in het onderste gedeelte van de reusachtige kern van de rbmk, 

vooral wanneer de reactor op minder dan halve kracht liep.

 De directeur van de kernreactorafdeling van het Koertsjatov-instituut 

schreef geschrokken een brief aan nikiet, waarin hij de onregelmatighe-

den van het az-5-systeem uiteenzette en aandrong op beter onderzoek. 

‘Het lijkt waarschijnlijk dat een grondiger analyse andere gevaarlijke si-

tuaties aan het licht zal brengen,’ waarschuwde hij. Nikolaj Dollezjal, de 

hoofdontwerper van nikiet, antwoordde met een vage verzekering: ze 

waren zich bewust van het probleem en er werden maatregelen getrof-

fen. Maar dat was niet zo.70 Hoewel sommige kleine aanpassingen aan 

het az-5-mechanisme werden goedgekeurd, bleken die kostbaar en on-

handig te zijn en werden ze slechts mondjesmaat uitgevoerd, bij slechts 

één rbmk-reactor per keer.71 Eenheid één, twee en drie van Tsjernobyl 

kregen geleidelijk aan groen licht om te worden aangepast. Maar eenheid 

vier was al bijna voltooid en moest wachten op haar eerste stillegging 

voor onderhoud in april 1986.

 Het nikiet stuurde intussen een mededeling over de positieve nood-

stop naar alle managers van rbmk-kerncentrales. Maar het nieuws ver-

dween in een blizzard van bureaucratie en geheimhouding en kwam 

nooit bij de reactoroperators aan.72 Maar wat Anatoli Aleksandrov en de 

andere nucleaire bazen betrof, was de beruchte rbmk-1000, de nationale 

reactor van de Sovjet-Unie, hoogstens geplaagd door een paar tijdelijke 

tegenslagen. Tegen de tijd dat Viktor Brjoechanov op de laatste dag van 
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1983 zijn definitieve handtekening zette voor de voltooiing van de vierde 

reactor van de V.I. Lenin-kerncentrale, sprak de wereld slechts over één 

kernongeval.73 En die vernedering betrof louter en alleen de Verenigde 

Staten.

Op de vroege ochtend van 28 maart 1979 blokkeerde een handjevol water 

zuiverende harsbolletjes, nog kleiner dan mosterdzaad, een klep in het 

secundaire koelcircuit van reactor twee van de kerncentrale Three Mile 

Island bij Harrisburg, Pennsylvania.74 In de 24 uur daarna leidde een 

cascade aan kleine storingen in de apparatuur en menselijke fouten tot 

een ernstig verlies aan koelmiddel, waardoor de kern deels bloot kwam te 

liggen. De reactor begon te smelten en besmette zijn gebouw met dui-

zenden liters radioactief water. Het personeel kon niets anders doen dan 

de radioactieve gassen direct laten ontsnappen in de atmosfeer. Er raakte 

niemand gewond door de vrijgekomen straling, die geheel in een wolk 

kortlevende isotopen van inerte gassen zat, die wegdreef over de Atlanti-

sche Oceaan. Maar het nieuws over het ongeluk leidde tot wijdverspreide 

paniek. De wegen in het gebied, waar drie staten samenkwamen, raakten 

verstopt toen 135.000 mensen hun huis in Pennsylvania ontvluchtten. 

President Jimmy Carter, die als nucleair ingenieur bij de marine had 

gediend en heel goed wist wat een ramp was, bezocht de plaats des on-

heils. De internationale antikernenergiebeweging, die in de afgelopen 

tien jaar langzaam aan kracht had gewonnen, had zich geen afschrikwek-

kender voorbeeld kunnen wensen van een gevaarlijke technologie die uit 

de klauwen liep. De ontwikkeling van de kernenergie-industrie kwam in 

de Verenigde Staten door de stijgende bouwkosten en de groeiende on-

gerustheid onder de bevolking, bijna van de ene op de andere dag tot 

stilstand.

 Het nieuws over Three Mile Island werd in de Sovjet-Unie gecensu-

reerd, al stonden de Verenigde Staten er toen slecht op. Gevreesd werd 

namelijk dat dit ongeval de schijnbaar onberispelijke staat van dienst van 

het vreedzaam atoom kon besmetten.75 In het openbaar schreven Sovjet-

functionarissen het ongeluk toe aan de fouten van het kapitalisme.76 Het 

academielid Valeri Legasov, Aleksandrovs directe vervanger op het 

Koertsjatov-instituut, publiceerde een artikel waarin hij stelde dat de ge-
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beurtenissen in Three Mile Island van geen betekenis waren voor de Sov-

jet-Russische nucleaire industrie omdat de Sovjetoperators veel beter 

getraind en de veiligheidsnormen veel strenger waren dan die van de 

Verenigde Staten.77 Sovjetfysici gingen op eigen houtje analyses maken 

van de waarschijnlijkheid van ernstige ongelukken in kerncentrales en 

herzagen hun bestaande veiligheidsvoorschriften.78 Maar Sredmasj noch 

nikiet probeerde ook maar enigszins om de rbmk-reactor aan te passen 

aan deze nieuwe regels.79

 In januari 1986 verscheen er een nieuw nummer van Soviet Life, een 

glanzend, Engelstalig tijdschrift dat leek op de oudere Amerikaanse titel. 

Het bevatte een artikel van tien bladzijden over de wonderen van kern-

energie, met vooral veel aandacht voor de kerncentrale van Tsjernobyl.80 

Het speciale katern bevatte twee interviews met inwoners van Pripjat, de 

stad ‘geboren uit het atoom’; kleurenfoto’s van de centrale; en foto’s van 

glimlachend personeel. Legasov schreef mee aan nog een essay, waarin 

hij pochte: ‘In de dertig jaar sinds de eerste Sovjetkerncentrale openging, 

is er nooit iets gebeurd waarbij personeel op de centrale of mensen in de 

omgeving ernstig werden bedreigd; er is geen enkele storing in de nor-

male werking geweest die tot vervuiling van de lucht, het water en de 

bodem zou hebben geleid.’81

 Vitali Skljarov, de Oekraïense minister van Energie en Elektrificatie, 

verzekerde lezers in verschillende interviews dat de kans op een melt-

down in de centrale ‘een in tienduizend jaar’ was.82
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controlekamer vier

Onder de zwakke tl-buizen van controlekamer vier hing een ranzige wolk 

sigarettenrook.1 De nachtploeg was net aangekomen maar de sfeer werd 

steeds gespannener. De test van de turbinegenerator, die die middag klaar 

had moeten zijn, was nog niet begonnen. Adjunct-hoofdingenieur Anato-

li Djatlov begon nu aan zijn tweede dag zonder slaap.2 Hij was doodmoe 

en chagrijnig.3

 De test betrof een belangrijk beveiligingssysteem dat reactor vier 

moest beschermen tijdens een stroomstoring. Een totale stroomuitval, 

waarbij de centrale geen elektriciteit meer zou krijgen van het hoogspan-

ningsnet, was in het rbmk-ontwerp ingecalculeerd. Het was een scenario 

van een zogenaamd ‘in het ontwerp voorzien ongeval’, waarbij de centra-

le plotseling vermogen verloor en de gigantische pompen die koelwater 

door de reactorkern joegen, grommend tot stilstand kwamen.4 De centra-

le had dieselgenerators voor in noodgevallen, maar het kostte veertig se-

conden tot drie minuten om die op te starten en de pompen weer aan de 

praat te krijgen.5 Dit was een gevaarlijk tijdsgat: daarin kon een melt-

down beginnen.

 De reactorontwerpers hadden daarom een ‘vliegwieleenheid’ bedacht: 

een mechanisme dat de impuls van de turbines gebruikte om de pompen 

door die cruciale seconden heen te helpen. Deze eenheid was een belang-

rijk veiligheidsonderdeel van reactor vier en had getest moeten zijn voor 

ze in december 1983 werd goedgekeurd voor gebruik.6 Maar directeur 
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Brjoechanov had toestemming gegeven om de test over te slaan, om zijn 

eindejaarsdoel te kunnen halen. Er waren sindsdien wel vergelijkbare 

tests uitgevoerd, maar die waren allemaal mislukt. Begin 1986 was de 

test ruim twee jaar over tijd, maar de eerste geplande afschakeling van de 

reactor voor onderhoud bood een kans om de proef in het echt uit te voe-

ren. Op vrijdagmiddag om 14.00 uur kon de test eindelijk beginnen, met 

nieuwe aanpassingen aan een van de twee gigantische turbinegenera-

tors, turbine acht.

 Maar toen stak de energiecoördinator in Kiev een spaak in het wiel. 

Fabrieken en ondernemingen in heel Oekraïne waren nog koortsachtig 

bezig om vóór 1 mei hun productiequota te halen en bonussen te krijgen, 

en ze hadden elke kilowatt elektriciteit van de kerncentrale van Tsjerno-

byl hard nodig.7 De coördinator zei dat eenheid vier pas mocht worden 

afgeschakeld voor de test als de piek voorbij was: op z’n vroegst om 21.00 

uur.8

 Het team van elektrotechnici dat de test zou begeleiden, dreigde vrij-

dag rond middernacht hun contract te verbreken en naar Donetsk terug 

te gaan als ze niet snel zouden beginnen.9 Voor het personeel in contro-

lekamer vier, dat was geïnstrueerd voor de test, zat de dienst erop en ze 

stonden op het punt om naar huis te gaan. En de fysicus van de veilig-

heidsafdeling, die de reactoroperator moest bijstaan tijdens de test, had 

te horen gekregen dat het experiment al was uitgevoerd. Hij was hele-

maal niet komen opdagen.10 De vijfentwintigjarige Leonid Toptoenov, 

die pas twee maanden eerder aan zijn nieuwe baan was begonnen, stapte 

op het bedieningspaneel van de hoofdingenieur reactorbesturing af en 

maakte zich op om voor het eerst in zijn leven de grillige reactor door een 

stillegging te loodsen.11

 Maar adjunct-hoofdingenieur Djatlov was vastbesloten om door te 

gaan. Als de test niet die nacht werd voltooid, zou die nog minstens een 

jaar moeten wachten.12 En Djatlov hield niet van wachten. Anatoli was 

met zijn vijfenvijftig jaar het schoolvoorbeeld van de strenge Sovjettech-

nocraat: lang en broodmager, met scherpe jukbeenderen, dun, grijs haar 

dat vanaf zijn hoge voorhoofd strak naar achteren was gekamd, en smal-

le Siberische ogen die zelfs op foto’s kwaadaardig leken te glinsteren.13 

Na veertien jaar op reactors van de marine in het Verre Oosten van de 
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Sovjet-Unie te hebben gewerkt, was Djatlov als ervaren fysicus een van 

de drie hoogste nucleair onderlegde leidinggevenden op de centrale.14 

Hij hield toezicht op de werking van eenheid drie en vier en was verant-

woordelijk voor de werving en training van het personeel.

 Djatlov was de zoon van een boer die elke nacht de boeien op de Jeni-

sej in de buurt van het strafkamp Krasnojarsk aanstak. Op zijn veertien-

de liep hij van huis weg.15 Hij ging naar de vakschool en werkte als elek-

tricien voor hij een plaatsje veroverde aan het mephi, het Moskouse 

instituut voor natuurkunde en techniek. Hij studeerde in 1959 af en 

werd aangesteld op een bolwerk van het Sovjet-Russische militair-indus-

triële complex: de Lenin Komsomol-scheepswerf in de afgelegen stad 

Komsomolsk aan de Amoer. Als hoofd van geheim laboratorium 23 gaf 

Djatlov leiding aan een team van twintig man dat de reactors in kernon-

derzeeërs uit de Yankee- en Victorklasse plaatste voor die het ruime sop 

kozen.16

 Tegen de tijd dat Djatlov in 1973 in Tsjernobyl arriveerde, had hij de 

bouw, het testen en het in bedrijf stellen van meer dan veertig vm-reac-

torkernen begeleid.17 Deze kleine onderzeeërreactors, versies van de 

vver, leken in niets op de reusachtige grafietgemodereerde monsters die 

in Tsjernobyl werden gebouwd.18 Maar Djatlov, een fanatiek specialist, 

stortte zich op alles wat er te leren viel over de rbmk-1000. Hij was aan-

wezig bij het begin van de bouw van elk van de vier nieuwe eenheden in 

Tsjernobyl, en nu werkte hij zes, soms zeven dagen per week tien uur per 

dag. Hij wandelde elke dag vanaf zijn huis naar de centrale – wandelen 

was goed tegen sombere gedachten, vond hij – en hij jogde om fit te blij-

ven. Hij was zelden op zijn kantoor te vinden en liep dag en nacht door 

de vele gangen van de centrale, speurend naar lekkages en afwijkende 

trillingen, en om een oogje op het personeel te houden. Djatlov, een piet-

je-precies, kende zijn baan als zijn broekzak en ging prat op zijn kennis 

van de reactor en zijn systemen: van wiskunde, fysica, mechanica, ther-

modynamica en elektrotechniek.

 Maar de stijl die Djatlov had ontwikkeld toen hij leidinggaf aan een 

geheim militair laboratorium, bleek niet zo geschikt voor het managen 

van de operators en ingenieurs van een civiele kerncentrale.19 Hij accep-

teerde geen lijntrekkers of mensen die zijn bevelen niet stipt opvolgden. 
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Zelfs de collega’s die hij uit Komsomolsk had meegenomen, vonden het 

moeilijk om met hem samen te werken.20 Hij kon autoritair en onverbid-

delijk zijn, en lardeerde zijn taal met vloeken en marinejargon. Zo mop-

perde hij in zichzelf over de onervaren technici, die hij schamper tsjertov 

karas noemde, achterlijke goudvissen.21 Elke fout die hij ontdekte moest 

onmiddellijk worden hersteld en hij had altijd een aantekenboekje bij 

zich waarin hij de namen noteerde van mensen die niet aan zijn eisen 

voldeden.

 De adjunct-hoofdingenieur dacht dat hij altijd gelijk had en hield in 

technische kwesties koppig voet bij stuk, zelfs wanneer hij van hoger-

hand werd teruggefloten.23 En op grond van zijn lange ervaring op de 

werf en met de hersenschimmige bouwdoelen waaraan hij moest vol-

doen in Tsjernobyl, wist Djatlov dat de categorische dictaten van de Sov-

jetbureaucratie en de grijze schaduwwereld van de Sovjetwerkelijkheid 

twee heel verschillende dingen waren.24

 Djatlov was de autodidactische Sovjetmens ten voeten uit. Overdag 

stortte hij zich op zijn werk en ’s avonds dompelde hij zich onder in cul-

tuur; hij hield van poëzie en kende alle acht delen van Poesjkins roman 

in verzen Jevgeni Onegin uit zijn hoofd.25 Hij kon buiten het werk om 

goed gezelschap zijn, maar had weinig echte vrienden. Pas veel later zou 

zijn geheim boven water komen: voor hij naar Tsjernobyl kwam, was 

Djatlov betrokken bij een reactorongeluk in laboratorium 23.26 Er deed 

zich een explosie voor waarbij Djatlov werd blootgesteld aan 100 rem, 

een enorme dosis straling. Het ongeluk ging de doofpot in. Later kreeg 

een van zijn twee zoontjes leukemie. Er kon niet met zekerheid een ver-

band tussen die twee dingen worden gelegd. Maar de jongen was negen 

toen hij stierf en Djatlov begroef hem naast de rivier in Komsomolsk.

 De specialisten die in de centrale van Tsjernobyl onder Djatlov werk-

ten, hadden misschien moeite met de manier waarop hij hen behandel-

de, maar velen bewonderden hem en vrijwel niemand twijfelde aan zijn 

kennis.27 Ze wilden graag van hem leren en dachten dat hij alles wist wat 

er van reactors te weten viel.28 Djatlov maakte korte metten met afwijken-

de meningen en straalde onfeilbaarheid uit, en net als de Sovjetstaat zelf 

verwachtte hij dat zijn ondergeschikten zijn bevelen met robotachtige 

gehoorzaamheid opvolgden, ook al wisten ze beter.
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 De adjunct-hoofdingenieur had echter zijn eigen bedenkingen over de 

reactor waaraan ze allemaal werkten. Ondanks de vele uren die hij aan de 

bestudering van de nieuwste technische revisies en regels besteedde, en 

ondanks al zijn kennis van thermodynamica en fysica, had de rbmk-

1000 voor Djatlov toch nog iets ongrijpbaars: een nucleair mysterie dat 

zelfs hij nooit helemaal kon doorgronden.29

De controlekamer van eenheid vier was een grote doos zonder ramen 

van ongeveer 20 meter breed en 10 meter diep, met een glanzende ste-

nen vloer en een verlaagd plafond waarin tl-lampen en ventilatiebuizen 

waren ingebouwd. Hij werd doorgaans bemand door een klein, vierkop-

pig team. De voorman had achterin zijn eigen bureau, vanwaar hij zicht 

had op de drie operators van de eenheid, die achter drie lange, grijze, 

stalen bedieningspanelen zaten die in een halve boog over de breedte van 

de ruimte stonden opgesteld. Links zat de hoofdingenieur reactorbestu-

ring, een systeem dat met het Russische acroniem sioer werd aange-

duid.50 Rechts zat de hoofdingenieur turbinebesturing, en middenin, als 

schakel tussen de activiteiten van de andere twee, zat de hoofdingenieur 

eenheidbesturing, die waakte over het water dat het allemaal in gang 

hield. Door het primaire koelcircuit van de reactor stroomden honderd-

duizenden kubieke meters water: van de pompen via de reactor naar de 

stoomscheiders en de turbines, en weer terug. De drie bedieningspane-

len waren opgetuigd met honderden schakelaars, knoppen, metertjes, 

lampjes en alarmlichtjes die nodig waren voor het regelen van het proces 

om van kernsplijting elektriciteit te spinnen.

 Voor de bureaus stond een muur van instrumentenpanelen, die van 

de vloer tot aan het plafond reikten. Deze toonden van alle drie de syste-

men de status met verlichte wijzertjes, cctv-schermen en trillende ky-

mografen, die langzaam data vastlegden op draaiende rollen papier.31 

Verborgen achter die muur, in voorkamers links en rechts ervan, lagen 

duizenden meters aan kabel die de duisternis in gingen. Ook stonden er 

rijen computerkasten met gloeiende buizen en klikkende relais: de com-

plexe maar verouderde technologie die de bedieningspanelen met de re-

actor zelf verbond.

 Toen de jonge Leonid Toptoenov plaatsnam achter het bureau van de 
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hoofdingenieur reactorbesturing, zat hij tegenover twee reusachtige 

schermen met achtergrondverlichting, die bijna tot aan het plafond kwa-

men en waarop de omstandigheden binnen reactor vier te zien waren. 

Het ene toonde de status van elk van de 1659 met uranium gevulde splijt-

stofkanalen; op het andere waren 211 gloeiende wijzertjes te zien die in 

een cirkel van 3 meter doorsnee waren gerangschikt. Dit waren de syn-

chrometers, die de positie aangaven van de regelstaven met boorcarbide 

die de operator in de reactor liet zakken of eruit optrok om de kettingre-

actie te regelen. Onder Toptoenovs handen lag het paneel met schake-

laars waarmee hij groepen staven kon selecteren, en de joystick waarmee 

hij ze kon laten zakken en ophalen. Vlakbij toonde een reactiviteitsmeter 

de thermale output van de centrale in megawatt, weergegeven in oplich-

tende digitale cijfers. Vlak achter hem stond voorman Aleksandr Akimov, 

die toezicht zou houden op de test onder leiding van adjunct-hoofdingeni-

eur Djatlov. In de strenge technische hiërarchie van de kerncentrale gaf 

Akimov, een ervaren ingenieur reactorbesturing, leiding aan het operati-

onele personeel in het vertrek.32 Djatlov had slechts een administratieve 

rol. Al had hij nog zoveel nucleaire kennis, hij zou zich achter het bedie-

ningspaneel van de ingenieur net zomin raad weten als de directeur van 

een luchtvaartmaatschappij die in de cockpit van een van zijn passagiers-

vliegtuigen gaat zitten en de stuurknuppel pakt.

 Akimov, een slungelige man van tweeëndertig jaar met een bril met 

jampotglazen, een wijkende haarlijn en een snorretje, was een toegewijd 

communist en een van de beste technici van de centrale.33 Hij en zijn 

vrouw Ljoeba hadden twee zoontjes, en in zijn vrije tijd las hij historische 

biografieën of joeg hij in de moerassen rond Pripjat met zijn winchester 

op hazen en eenden.34 Akimov was slim, bekwaam en lag goed bij zijn 

collega’s, al vonden die wel dat hij met zich liet sollen door zijn meerde-

ren.35

 Het was inmiddels druk in controlekamer vier.36 Behalve Toptoenov 

en de twee andere operators achter de pomp- en turbinepanelen, waren 

er mensen van de vorige dienst op hun post gebleven, naast anderen die 

waren komen kijken. In een aangrenzend vertrek stonden de turbinespe-

cialisten uit Donetsk paraat om het stilleggen van turbinegenerator num-

mer acht in de gaten te houden. Djatlov liep te ijsberen. Zodra de elektri-
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citeitscoördinator in Kiev groen licht gaf, brachten de operators het 

vermogen geleidelijk aan terug; ze hielden het nu op een stabiele 720 

megawatt, net boven het minimumniveau dat nodig was voor de test. 

Djatlov, die misschien dacht dat een lager niveau veiliger zou zijn, stond 

erop dat die op 200 megawatt zou worden uitgevoerd.37 Akimov stond 

met het testprotocol in zijn hand en was het er niet mee eens. Hij ging er 

zo fel tegenin dat het mensen in de buurt opviel. De ruziënde mannen 

waren zelfs boven het constante gebrom van de turbines in de naburige 

machinehal uit te horen.38 Akimov wist dat de reactor bij 200 megawatt 

gevaarlijk instabiel kon zijn en zelfs nog moeilijker bestuurbaar werd. En 

volgens het programma van de test moest deze bij minstens 700 mega-

watt worden uitgevoerd. Maar Djatlov hield vol dat hij het beter wist. 

Akimov was verslagen en gaf met tegenzin het bevel, waarop Toptoenov 

het vermogen verder begon terug te schroeven. Om 28 minuten na mid-

dernacht maakte de jonge ingenieur echter een fout.

 Toen Toptoenov om middernacht de verantwoordelijkheid voor de re-

actor op zich nam, stond het gecomputeriseerde regelsysteem van de 

eenheid ingesteld op plaatselijke automatische controle, waardoor hij de 

verschillende gedeelten van de reactor apart kon besturen. Wanneer de 

reactor op een laag vermogen draaide, stond het echter meestal uit.39 

Toptoenov begon het systeem nu over te zetten op algemene automati-

sche controle, een soort nucleaire automatische piloot waarmee hij de 

rbmk stabiel kon houden terwijl de mannen de test voorbereidden.40 

Voor de overzetting klaar was, moest hij het niveau van het reactorver-

mogen in de nieuwe modus instellen. Maar om een of andere reden 

sloeg hij deze stap over. De reactor toonde zich ook nu weer genadeloos. 

Toen de computer geen nieuwe instructies kreeg, koos hij de laatste in-

stelling die hij had gekregen: bijna nul.

 Toptoenov zag nu tot zijn ontzetting hoe de oplichtende grijze cijfer-

tjes op de reactiviteitsmeter begonnen te kelderen: 500... 400... 300... 

200... 100 megawatt. De reactor glipte hem uit handen.41

 Er klonk een reeks alarmmeldingen: ‘Fout in meetcircuits.’ ‘Noodbe-

scherming verhoging vermogen aan.’ ‘Afname waterstroom.’ Akimov 

zag wat er gebeurde. ‘Houd vermogen! Houd vermogen!’ schreeuwde 

hij.42 Maar Toptoenov kon de kelderende getallen niet stuiten. Binnen 
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twee minuten was het vermogen van eenheid vier teruggelopen naar 30 

megawatt, minder dan 1 procent van haar thermale capaciteit. Om 00.30 

uur gaf de reactiviteitsmeter bijna nul aan. Toch ondernam Toptoenov 

minstens vier minuten lang geen actie. Terwijl hij wachtte, begon zich in 

de kern het neutronen vretende gas xenon 135 te ontwikkelen, dat het 

kleine beetje reactiviteit dat er nog was, wegvaagde. De reactor was in een 

toestand van ‘xenonvergiftiging’ terechtgekomen, zoals de operators dat 

noemden. Nu de reactor bleef hangen op zijn minimumvermogen en er 

zich steeds meer xenon ontwikkelde, lieten de nucleaire veiligheidspro-

cedures de operators weinig keus: ze moesten de test afblazen en de re-

actor onmiddellijk stilleggen.43

 Maar dat deden ze niet.

 Later zouden er tegenstrijdige verklaringen komen over wat er vervol-

gens gebeurde. Djatlov zelf hield vol dat hij niet in de controlekamer was 

toen het vermogen begon terug te lopen, al wist hij niet meer precies 

waarom. En hij had de operators aan het bureau van de hoofingenieur 

reactorcontrole geen instructies gegeven tijdens de cruciale minuten die 

volgden.44

 De herinneringen van de andere aanwezigen zouden heel anders 

zijn.45 Volgens Toptoenov was Djatlov niet alleen getuige van het teruglo-

pende vermogen, maar gaf hij hem ook woedend bevel meer regelstaven 

uit de reactor op te trekken om het vermogen te vergroten. Toptoenov 

wist dat dit de reactiviteit zeker zou vergroten, maar ook dat de reactor er 

gevaarlijk onbeheersbaar door zou worden. Dus weigerde Toptoenov 

Djatlovs bevel uit te voeren.

 ‘Ik ga het vermogen niet vergroten!’ zei hij.46

 Maar nu begon Djatlov de jonge operator te dreigen. Als hij het bevel 

niet opvolgde, zou de adjunct-hoofdingenieur gewoon een andere opera-

tor zoeken die dat wél zou doen. De voorman van de vorige ploeg, Joeri 

Tregoeb, was gebleven om getuige te zijn van de test. Hij was beslist ge-

kwalificeerd om het paneel te bedienen en stond vlak naast Djatlov. En 

Toptoenov wist dat een dergelijke ongehoorzaamheid het einde kon be-

tekenen van zijn carrière in een van de meest prestigieuze kerncentrales 

van de Sovjet-Unie, bijna voor die goed en wel was begonnen, en van zijn 

aangename leventje in Pripjat.
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 Intussen bleef de reactor volstromen met het giftige xenon-135 en viel 

hij steeds dieper en definitiever in de put van de negatieve reactiviteit. 

Zes lange minuten nadat de terugval in vermogen was begonnen, gaf 

Toptoenov eindelijk toe aan Djatlovs eisen. De adjunct-hoofdingenieur 

trok zich terug van de console, veegde het zweet van zijn voorhoofd en 

nam zijn positie in het midden van de kamer weer in.47

 Maar een vergiftigde reactor aan de praat krijgen is geen sinecure. 

Eerst had Toptoenov moeite de juiste balans te vinden in het aantal regel-

staven dat hij handmatig moest optrekken. Tregoeb, die achter hem 

stond, zag dat de jonge technicus er disproportioneel veel uit het derde 

en vierde kwadrant van de kern optrok. Het vermogen bleef dicht bij nul 

hangen. ‘Waarom trek je ze ongelijkmatig op?’ vroeg de doorgewinterde 

ingenieur.48 ‘Je moet ze dáár optrekken.’ Tregoeb wees hem aan welke 

staven hij moest pakken. Terwijl de knoppen op het controlepaneel klik-

ten onder Toptoenovs rechterhand, rukte hij met zijn linker aan de joys-

tick. De sfeer in de controlekamer werd gespannener. Tregoeb bleef 

twintig minuten naast Toptoenov staan en samen wisten ze de reactor op 

te voeren naar 200 megawatt. Maar toen konden ze niet verder. De 

xenonvergiftiging slokte binnen in de kern nog steeds positieve neutro-

nen op en er waren bijna geen regelstaven meer om op te trekken. Meer 

dan honderd ervan hingen al op hun hoogste stand.

 Tegen één uur ’s nachts hadden Toptoenov en Tregoeb de reactor op 

het nippertje behoed voor een onvoorziene stillegging.49 Maar daarvoor 

hadden ze wel 203 van de 211 regelstaven uit de reactorkern moeten op-

trekken. Het ophalen van zo’n groot deel van de staven zonder toestem-

ming van de hoofdingenieur was verboden. De ingenieurs wisten echter 

dat het computersysteem dat het aantal staven in de kern volgde – de 

operationele reactiviteitsmarge – niet altijd accuraat was, en ze beseften 

niet hoe belangrijk het was voor het veilig draaien van de reactor.50 Ze 

dachten niet dat het gelijktijdig neerlaten van zoveel staven de reactor op 

hol kon laten slaan. Op dit moment had alleen een zorgvuldige stabilise-

ring van de reactor, gevolgd door een geleidelijk uitgevoerde stillegging, 

de ramp kunnen voorkomen.

 Nu werden er echter nog twee gigantische hoofdcirculatiepompen, die 

aangesloten waren op de reactor, ingeschakeld. De inwerkingstelling van 
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deze extra pompen hoorde bij de oorspronkelijke test, maar was nooit 

voor zo’n laag vermogen bedoeld. Ze joegen meer koelwater door de 

kern, wat de delicate balans tussen reactiviteit, waterdruk en stoom in de 

reactor nog verder verstoorde. De zevenentwintigjarige hoofdingenieur 

reactoreenheidbesturing, Boris Stoljartsjoek, probeerde uit alle macht 

het waterniveau in de stoomscheiders te corrigeren terwijl de pompen 

dreunend hun maximale capaciteit bereikten en per seconde 15 kubieke 

meter koelmiddel onder hoge druk de reactor in joegen.51 De watervloed 

absorbeerde steeds meer neutronen in de kern en temperde de reactivi-

teit, wat het automatische regelsysteem van de reactor compenseerde 

door nog meer regelstaven op te trekken.52 Even later stroomde het water 

zo snel door het koelcircuit dat het bijna kokend de kern binnenkwam en 

in stoom veranderde. De reactor werd daardoor bij de minste verhoging 

van het vermogen nog kwetsbaarder voor het positieve dampbeleffect.53

 Nu was het eindelijk tijd om de generator stil te leggen. Sommige 

operators waren duidelijk nerveus. 54 Anatoli Djatlov was echter de rust 

zelve. De test zou doorgaan, ongeacht de kleine lettertjes van het testpro-

tocol of de twijfels van zijn ondergeschikten. Er stonden nu tien mannen 

klaar rond de bureaus en controlepanelen in controlekamer vier, de ogen 

op de meetinstrumenten gericht.55 Hij wendde zich tot Akimov.

 ‘Waar wacht je op?’ vroeg hij.56 Het was 01.22 uur.

De simulatie van de gevolgen van een totale stroomuitval voor één enke-

le eenheid van de kerncentrale van Tsjernobyl was een bedrieglijk simpel 

proces. Veel mannen in de controlekamer gingen er dan ook ten onrech-

te van uit dat de stilleggingstest vooral een zaak voor de elektriciens 

was.57 De rol van de reactor leek bijna een bijkomstigheid. Het testpro-

gramma was vrijwel identiek aan een test die in 1984 in eenheid drie 

zonder incidenten was uitgevoerd, al waren de circulatiepompen daarbij 

niet in gang gehouden, wat wel de bedoeling was.58 Nikolaj Fomin, de 

hoofdingenieur, had die test zelf laten uitvoeren, zonder toestemming 

van hogerhand, en zag geen reden om het deze keer anders te doen.59 Hij 

bracht nikiet noch de specialisten op het Koertsjatov-instituut in Mos-

kou op de hoogte van zijn plannen. Hij vertelde niet eens aan directeur 

Brjoechanov dat de test zou plaatsvinden.
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 Gesterkt door zijn eerdere ervaring bracht Fomin twee belangrijke 

veranderingen aan in de nieuwe test: alle acht hoofdcirculatiepompen 

zouden op de reactor worden aangesloten, waardoor er meer water tij-

dens de stillegging door het primaire koelcircuit stroomde.60 Maar hij 

had ook speciale apparatuur laten maken, een elektrische doos die tijdens 

de test op het controlepaneel zou worden aangesloten. Deze reproduceer-

de na een druk op een knop de gevolgen van een in het ontwerp voorzien 

ongeval. Het nieuwe testprogramma was een maand eerder opgesteld 

door Gennadi Metlenko, hoofd van het team elektrotechnici uit Donetsk, 

en in april goedgekeurd door Djatlov en Fomin. Het zag er simpel uit.

 Eerst zouden de operators de stoomtoevoer afsluiten van de reactor 

naar de turbine, die dan geleidelijk tot stilstand zou komen. Tegelijker-

tijd zouden ze op de knop van een in het ontwerp voorzien ongeval druk-

ken. De veiligheidssystemen van de reactor kregen dan het signaal dat de 

kerncentrale geen stroom van buiten meer kreeg, waarop er een nood-

dieselgenerator zou opstarten en de geleidelijk aan stilvallende turbine 

nummer acht met de hoofdcirculatiepompen verbonden zou worden. 

Als alles goed ging, zou de elektriciteit die de freewheelende turbine op-

wekte de pompen draaiende houden tot de dieselgenerator het overnam. 

De technici verwachtten dat dit experiment nog geen minuut zou duren. 

Het zou beginnen met een bevel van Metlenko, die de resultaten met een 

oscilloscoop zou meten. Tot slot moest de operator de reactor routinema-

tig stilleggen door het az-5-systeem in te schakelen voor een volledige 

noodstop.

 Tegen 01.23 uur had Leonid Toptoenov achter zijn bureau in de con-

trolekamer de reactor met succes gestabiliseerd op een vermogen van 

200 megawatt. Djatlov, Akimov en Metlenko stonden midden in de ka-

mer en wachtten op het startsein.67 Hoog boven hen, bij markering +12,5 

in de drie verdiepingen hoge, spelonkachtige pompruimte naast het re-

actorvat, zat hoofdoperator koelmiddelpomp Valeri Chodemtsjoek op 

zijn post, omgeven door het donderende lawaai van acht circulatiepom-

pen die allemaal tegelijk werkten.62 Onder in de reactorkern liep het 

drukwater inmiddels de inlaatkleppen in op een temperatuur vlak onder 

het kookpunt. En pal erboven waren 164 van de 211 regelstaven opgetrok-

ken tot hun hoogste stand.63
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 De reactor was een pistool met een gespannen haan. De trekker hoef-

de alleen nog maar te worden overgehaald. Een paar seconden later gaf 

Metlenko het bevel.

 ‘Oscilloscoop aan!’64

 Aan het turbinebureau sloot hoofdingenieur turbinebesturing Igor 

Kersjenbaoem de stoomkleppen van de turbine af. Zes seconden later 

drukte een ingenieur op de ongevalknop. Aleksandr Akimov zag de naald 

van de tachometer die de snelheid van turbine nummer acht aangaf te-

ruglopen, en de vier grote circulatiepompen begonnen stil te vallen. De 

controlekamer was kalm en stil; weldra zou het allemaal voorbij zijn. 

Binnen in de reactor vertraagde het koelwater dat door de splijtstofkana-

len liep en het werd heter.65 Diep in het onderste gedeelte van de kern 

veranderde steeds meer koelmiddel in stoom. De stoom absorbeerde 

minder neutronen, waardoor de reactiviteit steeg en er meer warmte 

vrijkwam. Nog meer water veranderde in stoom, die nog minder neutro-

nen absorbeerde, wat nog meer reactiviteit en warmte veroorzaakte. Het 

positieve dampbeleffect trad in. Er was een dodelijke feedbackloop be-

gonnen.

 De instrumenten op Leonid Toptoenovs controlepaneel lieten echter 

niets ongebruikelijks zien.66 De metingen van de reactor bleven nog twin-

tig seconden binnen hun normale grenzen. Akimov en Toptoenov spra-

ken zachtjes met elkaar. Aan het pompenpaneel hoorde Boris Stoljartsjoek, 

verdiept in zijn taken, geen beroering. Achter hen allen stond adjunct-hoof-

dingenieur Djatlov er stil en onbewogen bij. Turbinegenerator nummer 

acht vertraagde naar 2300 omwentelingen per minuut. Het was tijd om de 

test te beëindigen.

 ‘sioer-stop de reactor,’ zei hij op vlakke toon.67 Hij wapperde met zijn 

hand in de lucht. ‘az-5!’

 Akimov deed een doorzichtig plastic kapje op het controlepaneel om-

hoog.68 Toptoenov prikte zijn vinger door het papieren zegel en drukte 

de ronde rode knop eronder in. Na precies 36 seconden was de test afge-

lopen.

 ‘De reactor is stilgelegd!’ zei Toptoenov.69 Hoog boven hen in de reac-

torhal zoemden de elektrische servomotoren van de regelstaven. De op-

lichtende schermpjes van de 211 synchrometers lieten hun langzame af-
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daling in de reactor zien. Een meter. Twee meter...

 Wat er vervolgens in de kern gebeurde, ging zo snel dat de instrumen-

ten van de reactor het niet konden bijbenen.70

 Eén luttele seconde lang viel de algehele reactiviteit terug toen de met 

boorcarbide gevulde bovenste gedeelten van de staven in de reactor zak-

ten, precies zoals het hoorde.71 Maar toen verplaatsten de grafietpunten 

water onder in de kern, wat het positieve dampbeleffect versterkte, wat 

voor meer stoom en meer reactiviteit zorgde.72 Onder in de reactor ont-

wikkelde zich een plaatselijke kritieke massa. Na twee seconden begon 

de kettingreactie onhoudbaar te versnellen en schoot ze omhoog en opzij 

door de kern.73

 Net toen het personeel dacht te kunnen ontspannen, lichtte het si-

oer-paneel plotseling op met een beangstigende reeks alarmmeldin-

gen.74 De rode waarschuwingslampjes voor ‘alarmerende verhoging ver-

mogen’ en ‘noodstroombeveiligingssysteem’ knipperden. Elektrische 

alarmbellen gilden op boze toon.75 Toptoenov waarschuwde luid: ‘Kriti-

kaliteitsprobleem!’

 ‘Leg de reactor stil,’ herhaalde Akimov; dit keer schreeuwde hij.76

 Joeri Tregoeb, die 20 meter verderop achter het turbinebedieningspaneel 

stond, meende het geluid te horen van turbine nummer acht die steeds 

langzamer ging, als een Volga die op topsnelheid reed maar begint te ver-

tragen: woe-woe-woe-woe.77 Maar toen zwol het aan tot gebulder en begon 

het gebouw rondom hem omineus te trillen. Hij dacht dat het een nevenef-

fect van de test was. Maar de reactor was zichzelf aan het vernietigen.78 

Binnen drie seconden sprong het thermisch vermogen naar honderd keer 

het maximum. In het onderste zuidoostelijke kwadrant van de kern raakte 

een handjevol splijtstofkanalen binnen de kortste keren oververhit en de 

splijtstoftabletten naderden het smeltpunt. Toen de temperatuur richting 

3000 graden Celsius steeg, werden de van een zirkoniumlegering ge-

maakte mantels van de bundels zacht, waarna ze scheurden. Daarbij kwa-

men er stukjes metaal en uraniumdioxide in de omringende kanalen te-

recht, waar het water op slag tot stoom verdampte. Toen begaven de 

kanalen zelf het.79 De az-5-staven kwamen halverwege vast te zitten.80 Alle 

acht noodstoomuitlaatkleppen van het beveiligingssysteem sloegen open, 

maar de mechanismen waren al snel overbelast en vielen uit elkaar.
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 Op het smalle looppad op niveau 50+, hoog boven de vloer van de cen-

trale hal, keek de voorman van de onderhoudsploeg Valeri Perevoztsjen-

ko verbijsterd toe hoe de 80 kilo zware deksels op de brandstofkanalen in 

de ronde pjatatsjok op en neer begonnen te dansen, als speelgoedbootjes 

op een vijver in de storm.81 Op Toptoenovs controlepaneel klonk het 

alarm van voor povysjenie davlenija v RP – ‘druktoename in de reactor-

ruimte’.82 De muren van de controlekamer begonnen te schudden, de 

trillingen waren traag maar werden steeds krachtiger.83 Op zijn post bij 

het pompenpaneel hoorde Boris Stoljartsjoek een aanzwellend gekreun, 

het protest van een gigantisch beest dat lijdt.84 Toen klonk er een harde 

klap.

 Hoe kon dit gebeuren?

 Toen de splijtstofkanalen het begaven, kwam de watercirculatie door 

de kern volledig tot stilstand.85 De controlekleppen van de gigantische 

circulatiepompen sloegen dicht en al het water dat nog in de kern gevan-

genzat, veranderde op slag in stoom. Er sloeg een neutronenstoot door 

de stervende reactor en het thermale vermogen piekte op meer dan 12 

miljard watt. De stoomdruk in het afgesloten reactorvat rees exponenti-

eel, met 8 atmosfeer per seconde. Hij blies Jelena, het 2000 ton zware 

biologische schild van beton en staal boven op de reactor, van haar plaats 

en scheurde de resterende drukbuizen ter hoogte van de lassen. De tem-

peratuur in de reactor steeg naar 4650 graden Celsius, bijna net zo heet 

als het oppervlak van de zon.86

 Aan de muur van controlekamer vier knipperden de lichtjes van de 

synchrometers.87 De wijzertjes waren stilgevallen bij een meting van drie 

meter. Akimov haalde wanhopig de schakelaar over die de az-5-staven 

zou loskoppelen, zodat ze door hun eigen gewicht in de reactor zouden 

zakken.88 Maar er kwam geen beweging in de wijzers. Het was te laat.

 Om 1.24 uur klonk er een oorverdovend geraas, vermoedelijk door de 

plotselinge ontbranding van een mengsel van waterstof en zuurstof dat 

binnen de reactor was ontstaan.89 Het hele gebouw beefde toen reactor 

vier uit elkaar werd gerukt door een catastrofale explosie, equivalent aan 

maar liefst 60 ton tnt.90 De klap kaatste terug van de wand van het reac-

torvat, scheurde de honderden leidingen van het water- en stoomcircuit 

en gooide het biologische schild omhoog als een muntje bij de toss; hij 
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sloeg de 350 ton zware bevoorradingsmachine weg, wrikte de hoge bok-

kraan uit zijn rails, vernielde de bovenste muren van de reactorhal en 

rukte het betonnen dak open, waar zich een sterrenhemel ontvouwde.91

 Op dat moment was de kern van de reactor totaal verwoest. Bijna 7 ton 

uraniumbrandstof, en stukjes regelstaven, zirkoniumkanalen en grafiet-

blokken, werden verpulverd tot piepkleine fragmentjes en hoog de atmo-

sfeer in gezogen. Daar vormden ze een mengsel van gassen en aerosolen 

die radio-isotopen bevatten, waaronder jodium-131, neptunium-239, cesi-

um-137, strontium-90 en plutonium-239, levensgevaarlijke stoffen voor 

de mens.92 Nog eens 25 tot 30 ton uranium en zeer radioactief grafiet 

werden uit de kern gelanceerd en door eenheid vier verspreid. Ze veroor-

zaakten kleine, felle branden op de plaats waar ze neerkwamen. 1300 ton 

aan gloeiende grafietbrokken die nog in de kern lagen, vlogen meteen in 

brand.93

 In zijn werkruimte op markering +12,5, enkele tientallen meters bij de 

controlekamer vandaan, praatte Aleksandr Joevtsjenko met een collega 

die een blik verf was komen halen.94 Joevtsjenko hoorde een dreun en de 

vloer schudde onder zijn voeten. Het voelde alsof er iets zwaars, zoals 

een hijskraan, op de vloer van de reactorhal viel. Toen hoorde Joevtsjen-

ko de explosie en zag hij de dikke betonnen zuilen en muren van zijn 

kamer kromtrekken als rubber. De deur was uit zijn scharnieren gerukt 

en weggeblazen door een schokgolf die een natte, kolkende wolk van 

stoom en stof bracht. Het regende puin van het plafond. De lichten gin-

gen uit. Joevtsjenko’s eerste impuls was om dekking te zoeken. De oor-

log met de Amerikanen is eindelijk begonnen, dacht hij.

 In de turbinehal keek turbine-ingenieur Joeri Kornejev vol afgrijzen 

omhoog toen de golfplaten van het plafond het een voor een begaven en 

omlaagkwamen als een reeks reusachtige speelkaarten. Ze smakten neer 

op de apparatuur.95

 Anatoli Koergoez, die eerder op een kernonderzeeër had gevaren, 

keek uit op de reactorhal en zag een dicht gordijn van stoom op zich af 

rollen.96 Toen de gloeiendhete wolk radioactieve damp over hem heen 

sloeg, probeerde Koergoez uit alle macht de deur van de luchtsluis dicht 

te gooien om zo de hal af te sluiten en zijn collega’s in de werkplaats te 

redden. Het was het laatste wat hij deed voor hij het bewustzijn verloor.
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 Valeri Chodemtsjoek, op zijn post in de schaduw van de circulatie-

pompen, was de eerste die stierf, ter plekke verdampt door de explosie of 

verpletterd onder de brokken instortend beton en de vallende machine-

rie.

 In controlekamer vier vielen tegels en cementstof van het plafond.97 

Akimov, Toptoenov en adjunct-hoofdingenieur Djatlov keken in verwar-

ring om zich heen. Uit de airconditioningsroosters bulkte een grijze mist 

en de lichten gingen flikkerend uit.98 Toen ze weer aangingen, bespeurde 

Boris Stoljartsjoek een scherpe, mechanische geur die hij nog nooit eerder 

had geroken. Op de muur achter hem sprongen de controlelampjes die het 

stralingsniveau aangaven van groen op rood.

Buiten de centrale hadden twee werknemers hun hele vrije avond zitten 

vissen op de betonnen rand van het koelwaterbekken. Hun dobbers la-

gen nog in het warme, geloosde koelwater van de reactors toen ze de 

eerste explosie hoorden.99 Ze draaiden zich om naar het geluid en zagen 

de centrale net voor ze een tweede knal hoorden: een geweldige dreun, 

alsof er een vliegtuig door de geluidsbarrière ging. De grond beefde en er 

raasde een schokgolf over de mannen heen. Boven eenheid vier wervelde 

zwarte rook, en vonken en heet puin schoten met een boog de nachthe-

mel in. Toen de rook zich verspreidde, zagen ze dat de hele, 150 meter 

hoge schoorsteen van onderaf verlicht was door een vreemde, kille gloed.

 In kamer 29 op de zevende verdieping van het tweede kantoorgebouw 

was ingenieur Aleksandr Toemanov nog laat aan het werk. Zijn raam 

bood goed uitzicht op de noordelijke kant van de centrale. Rond 1.25 uur 

hoorde hij een geraas en voelde hij het gebouw schudden. Dit werd ge-

volgd door een krakend geluid en twee harde dreunen. Door zijn raam 

zag hij een waterval aan vonken uit eenheid vier vliegen, en iets wat er 

volgens hem uitzag als flarden gesmolten metaal of brandende lappen. 

Ze vlogen vanuit de eenheid alle kanten op. Vervolgens zag hij grotere 

brokken vlammend puin op de daken van eenheid drie en het reactorbe-

voorradingsgebouw vallen, waar ze gestaag begonnen te branden.

 Drie kilometer verderop sliepen de inwoners van Pripjat gewoon door. 

In Viktor Brjoechanovs appartement aan de Leninprospekt rinkelde de 

telefoon.
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Even na 1.25 uur sprong er een paarse, iriserende vlam 150 meter de 

lucht in rond Tsjernobyls ontluchtingsschoorsteen met de zuurstokstre-

pen en ging op de paramilitaire brandweerkazerne twee het alarm af.1 

Het grote statusbord in de meldkamer had honderden rode lampjes, één 

voor elke ruimte op het hele complex van Tsjernobyl. Het lichtte opeens 

van onder tot boven rood op.2

 De veertien mannen van de derde wacht lagen bijna allemaal te doeze-

len op hun bed in de wachtkamer toen een harde dreun de ramen deed 

rammelen en de vloer liet beven. Ze schoten met een ruk overeind.3 Ze 

hadden hun laarzen al bijna aan toen de alarmsirene klonk en renden 

naar het betonnen platform voor de kazerne, waar hun drie brandweer-

wagens klaarstonden met de sleutels in het contact. Ze hoorden de tele-

fonist schreeuwen dat er brand was in centrale nummer vier en keken 

net op tijd die kant op om een gigantische paddenstoelwolk te zien opstij-

gen boven eenheid drie en vier, op nog geen 500 meter afstand, twee 

minuten over de weg.

 Luitenant Pravik gaf het vertreksignaal en de drie grote, rood-witte 

ZiL-brandweerwagens denderden het platform af, de weg op.4 Sergeant 

Aleksandr Petrovski, die met zijn vierentwintig jaar de jongste van de 

wacht was, had geen tijd om zijn helm te zoeken en greep toen maar 

Praviks uniformpet. Het was 1.28 uur. Achter het stuur van de voorste 

wagen zat Anatoli Zacharov, een gezette, gezellige man van drieëndertig 
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die dienstdeed als partijsecretaris van de kazerne. Hij kluste bij als 

strandwacht in Pripjat, waar hij met behulp van een verrekijker en een 

motorboot dronken baders uit de rivier viste. Zacharov sloeg rechts af en 

volgde op topsnelheid het hek rond de centrale naar de toegangspoort. 

Vervolgens een scherpe bocht naar links, de poort door en het terrein van 

de centrale op, langs het lange, lage gebouw van de dieselgenerator. Uit 

de radio klonken krakend vragen en instructies: wat was er gebeurd? Wat 

was de schade? Er kwamen al twee extra tankwagens achter hen aan; ook 

de brandweer van Pripjat was uitgerukt.5 Luitenant Pravik meldde alarm-

nummer drie, de noodmelding van het hoogste niveau, waarbij elke be-

schikbare brandweerbrigade in de oblast Kiev werd opgeroepen.6

 Nu vulde het gigantische gebouw van de centrale het uitzicht door 

Zacharovs voorruit.7 Hij nam de toegangsweg naar rechts, reed tussen de 

betonnen pijlers van een verhoogde rijbaan door en racete naar de noor-

delijke muur van de derde reactor. En daar, op zo’n 30 meter afstand, zag 

hij wat er over was van eenheid vier.

Boven in de controlekamer van eenheid vier praatte iedereen door elkaar 

terwijl adjunct-hoofdingenieur Anatoli Djatlov probeerde te begrijpen wat 

de instrumenten hem vertelden.8 Op de consoles van de turbines, de reac-

tor en de pompen flitste een wirwar aan controlelampjes rood en geel op, 

en de sirenes loeiden onophoudelijk.9 Het nieuws leek ernstig. Op het 

paneel van hoofdingenieur reactoreenheidbesturing Boris Stoljartsjoek 

gaven de data aan dat alle acht grote veiligheidskleppen openstonden, en 

toch zat er geen water meer in de stoomscheiders. Dit scenario was het 

grootst denkbare in het ontwerp voorziene ongeval en de ergste nacht-

merrie van de atomsjtsjik: een actieve zone zonder een druppel essentieel 

koelwater, waardoor er een meltdown dreigde.

 Op het bedieningspaneel van hoofdingenieur reactorbesturing Top-

toenov waren de wijzertjes van de synchrometers blijven hangen op het 

4-meterstreepje, wat aangaf dat de regelstaven nog niet eens halverwege 

hun afdaling tot stilstand waren gekomen. Toptoenov had de staven los-

gekoppeld van hun servomotoren in de hoop dat de zwaartekracht ze 

omlaag zou trekken, maar ze waren om een of andere reden gestopt voor 

ze de reactor konden stilleggen. De grijze ledcijfers op de reactiviteitsme-
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ter, die de activiteit in de kern aangaven, fladderden op en neer. Er was 

daar nog steeds iets aan de gang, maar Djatlov en de andere technici had-

den er totaal geen controle meer over.

 Djatlov wendde zich nu in wanhoop tot de twee ingenieurs in oplei-

ding, Viktor Proskoerjakov en Aleksandr Koedrjavtsev, die naar de test 

waren komen kijken. Hij gaf ze opdracht de noodstop handmatig te vol-

tooien.10 Ga naar de reactorhal en duw de staven met de hand in de kern, 

zei hij.

 De twee gehoorzaamden, maar ze waren de kamer nog niet uit, of 

Djatlov zag zijn vergissing in: als de staven niet door hun eigen gewicht 

neervielen, konden ze onmogelijk handmatig in beweging worden ge-

bracht. Hij rende de gang in om de stagiairs terug te roepen, maar ze 

waren al verdwenen, opgeslokt door de wolken rook en stoom die de 

hallen en trappen van eenheid vier vulden.

 Djatlov liep terug naar de controlekamer en nam de leiding. Hij gaf 

voorman Aleksandr Akimov opdracht alle niet essentiële personen die 

nog op hun post zaten weg te sturen, onder wie hoofdingenieur reactor-

controle Leonid Toptoenov, die op de az-5-noodstop had gedrukt. Hij liet 

Akimov ook de noodkoelpompen aanzetten en de ventilators, om de rook 

weg te zuigen. En hij gaf opdracht de kleppen van de koelwaterleidingen 

open te zetten. ‘Mannen,’ zei hij, ‘we moeten water in de reactor zien te 

krijgen.’11

Boven, in de hoofdingenieurskamer zonder ramen op niveau +12,5, was 

Aleksandr Joevtsjenko omgeven door stof, stoom en duisternis.12 Van 

achter de verwrongen deur kwam een ijzingwekkend sissend geluid. Hij 

graaide op zijn bureau naar de telefoon die hem met de controlekamer 

verbond, maar de lijn was dood.13 Toen belde er iemand van controleka-

mer drie met het bevel: ‘Breng onmiddellijk brancards.’

 Joevtsjenko greep een brancard en rende omlaag naar niveau +10, 

maar voor hij de controlekamer kon bereiken, werd hij tegengehouden 

door een verdwaasde figuur met vuile kleren en een bloederig, onherken-

baar gezicht. Pas toen hij sprak, herkende Joevtsjenko zijn vriend Viktor 

Degtjarenko, de koelpompoperator. Hij zei dat hij bij zijn post vandaan 

kwam en dat daar nog anderen waren die hulp nodig hadden. Joevtsjen-
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ko priemde met zijn zaklamp door het duister en stuitte aan de andere 

kant van een berg wrakstukken op een tweede operator: hij kon nog 

staan, maar was vuil en nat en ernstig verbrand door ontsnapte stoom. 

Hij trilde door de shock, maar wuifde Joevtsjenko weg. ‘Ik ben oké,’ zei 

hij. ‘Help Chodemtsjoek. Hij ligt bij de pompen.’

 Toen zag Joevtsjenko zijn collega Joeri Tregoeb uit de schemer opdoe-

men.14 Tregoeb was controlekamer vier uit gestuurd om de kleppen van 

het noodkoelsysteem open te draaien en de reactorkern onder water te 

zetten. Joevtsjenko wist dat daar minstens twee man voor nodig waren. 

Hij vertelde de gewonde pompoperator waar hij hulp kon krijgen en liep 

met Tregoeb mee naar de koelwatertanks. De dichtstbijzijnde ingang 

bleek geblokkeerd te zijn door brokstukken. Toen gingen ze twee trap-

pen af en stonden ze meteen tot aan hun knieën in het water. De deur 

naar de hal zat dichtgeklemd, maar ze konden door een smalle spleet 

naar binnen kijken.

 Alles lag in puin. De reusachtige stalen watertanks waren als nat kar-

ton uit elkaar gerukt en boven de ravage, waar de muren en het plafond 

hadden moeten zijn, zagen ze sterren. Ze tuurden een lege ruimte in; het 

binnenste van de donkere centrale werd verlicht door de maan.

 De twee mannen liepen de transportgang in en haastten zich naar 

buiten.15 Tregoeb en Joevtsjenko stonden niet meer dan vijftig meter van 

de reactor en waren een van de eersten die begrepen wat er met eenheid 

vier was gebeurd. Het was een verschrikkelijke, apocalyptische aanblik: 

het dak van de reactorhal was geheel verdwenen en de rechtermuur was 

vrijwel compleet verwoest door de kracht van de explosie. De helft van 

het koelcircuit was simpelweg verdwenen; links in de lucht bungelden de 

watertanks en de leidingen die ooit de circulatiepompen hadden gevoed. 

Joevtsjenko wist op dat moment dat Valeri Chodemtsjoek zeker dood 

was; de plaats waar hij stond lag bedolven onder een stomende berg 

brokstukken, verlicht door flitsen van geknapte 6000-voltstroomkabels 

zo dik als een mannenarm. Ze zwaaiden heen en weer en maakten kort-

sluiting met alles waar ze tegenaan kwamen, waarbij ze de ravage be-

sproeiden met een regen van vonken.

 En ergens in het hart van de verwrongen massa wapeningsstaven en 

betonbrokken, ergens diep in de ruïne van eenheid vier waar de reactor 
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zou moeten zijn, zag Aleksandr Joevtsjenko iets wat nog angstaanjagen-

der was: een trillende zuil van etherisch blauwwit licht, die recht omhoog 

de nachthemel in ging en in de oneindigheid verdween. Het was een 

broos, vreemd licht, omgeven door een flikkerend spectrum van kleuren 

die tevoorschijn werden getoverd door vlammen in het brandende ge-

bouw en oververhitte brokken metaal en machinerie. Joevtsjenko bleef 

een paar tellen gebiologeerd naar de prachtige fosforescentie staren. Toen 

trok Tregoeb hem weg, de hoek om, bij het directe gevaar vandaan. Het 

fenomeen dat de jonge ingenieur zo bekoorde werd veroorzaakt door de 

radioactieve ionisatie van lucht, en was vrijwel zeker een teken van een 

niet-afgeschermde kernreactor die aan de atmosfeer was blootgesteld.

Toen de drie wagens van brandweerkazerne nummer twee naast eenheid 

vier stilhielden, kwam er een brandpreventiemedewerker naar hen toe 

gerend. Hij had de explosie meegemaakt en de noodmelding gedaan. 

Anatoli Zacharov sprong uit zijn cabine en keek om zich heen. De grond 

was bezaaid met blokken grafiet, waarvan de meeste nog roodgloeiend 

waren van de enorme hitte. Zacharov had de reactor van binnenuit ge-

bouwd zien worden en wist precies wat het waren.

 ‘Tolik, wat is dit?’ vroeg een van de mannen.16

 ‘Jongens, het zijn de ingewanden van de reactor,’ antwoordde hij. ‘Als 

we de ochtend halen, hebben we het eeuwige leven.’

 Pravik droeg Zacharov op bij de radio te blijven en instructies af te 

wachten. Hij en ploegcommandant Leonid Sjavrej zouden op verken-

ning uitgaan om te achterhalen waar de brandhaard was. ‘En dan blus-

sen we die,’ zei Pravik.

 Met die woorden verdween de jonge luitenant in de centrale.

 In de turbinehal van eenheid vier troffen de twee brandweermannen 

een totale chaos aan.17 Overal lagen glasscherven, betonbrokken en stuk-

ken metaal; hier en daar renden een paar verdwaasde operators door de 

rook die opsteeg uit de ravage; de muren van het gebouw beefden en er-

gens boven hen klonk het geraas van ontsnappende stoom. De ruiten 

langs rij A waren gesprongen en de lichten boven turbine zeven waren 

uitgegaan; stoom en heet water spoten uit de gescheurde flens van een 

pijpleiding, en rond de splijtstofpompen waren door de stoomwolken 
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heen opschietende vlammen te zien. Het dak was gedeeltelijk ingestort 

en het regende nog steeds zware brokstokken, die door de explosie uit 

het reactorgebouw waren gekatapulteerd en op het dak van de hal waren 

terechtgekomen. Op een gegeven moment viel er een loden stop van een 

reactorkanaal van het plafond die op een meter van een turbineoperator 

neerkwam.

 Pravik en Sjavrej hadden als eenvoudige brandweermannen geen ap-

paratuur om straling te meten.18 Hun walkietalkies werkten niet. Ze von-

den een telefoon en probeerden de coördinator van de elektriciteitscen-

trale te bellen om meer informatie over het ongeluk te krijgen. Ze 

kwamen er niet doorheen. De volgende vijftien minuten renden de twee 

rond door de centrale. Maar ze konden niets met zekerheid vaststellen, 

behalve dat het dak van de turbinehal gedeeltelijk was ingestort en dat 

het deel dat er nog zat in brand leek te staan.

 Tegen de tijd dat Pravik en Sjavrej buiten bij hun mannen terugkwa-

men, waren de brandweerlieden van Pripjats brigade gearriveerd. Tegen 

twee uur ’s morgens snelden er ploegen van zeventien andere brigades 

uit heel de oblast naar de centrale, vergezeld door reddingswerkers, spe-

ciale ladderteams en tankwagens.19 Kort daarna richtte het hoofd van het 

ministerie van Binnenlandse Zaken in Kiev een crisiscentrum op, en hij 

eiste elke veertig minuten op de hoogte te worden gebracht over de situ-

atie.20

 Pjotr Chmel, hoofd van de eerste wacht van paramilitaire brigade 

nummer twee, stond in zijn appartement tegenover Pripjats politiebu-

reau op het punt om na de slemppartij naar bed te gaan toen er werd 

aangebeld. Het was Radtsjenko, een chauffeur van de kazerne.

 ‘Er is brand in eenheid vier,’ zei hij. Het was alle hens aan dek, en wel 

meteen. Chmel zei hem even te wachten terwijl hij zijn uniform aantrok 

en liep toen achter hem aan de trap af naar de uaz-jeep die op straat 

stond te wachten. Op weg naar buiten griste de jonge luitenant de halfle-

ge fles Sovjetskoje sjampanskoje mee van de keukentafel. Chmel hield 

de fles stevig vast toen de uaz gierend door de scherpe bocht naar links 

in de Lesi Oekrainki-straat reed. Hij dronk hem leeg tot op de bodem.

 Wat voor noodgeval het ook mocht zijn, het was geen reden om goede 

Sovjetchampagne te verspillen.
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Viktor Brjoechanov, de directeur van de kerncentrale, werd in zijn flat 

aan de Leninprospekt binnen twee minuten na de explosie gewekt door 

de telefoon.22 Naast hem bewoog zijn vrouw zich in bed en ze keek op 

toen het licht aan ging. Middernachtelijke telefoontjes van de centrale 

waren niet ongebruikelijk, er was dus geen reden tot paniek. Maar nu 

zag Valentina alle kleur uit het gezicht van haar man wegtrekken terwijl 

hij zwijgend luisterde naar wat hem werd verteld. Viktor legde de hoorn 

neer, kleedde zich in een roes aan en glipte zonder nog iets te zeggen de 

nacht in.

 Het was nog geen 2.00 uur toen Brjoechanov bij de centrale aankwam. 

Hij zag de gerafelde contouren van eenheid vier, van binnenuit verlicht 

door een doffe rode gloed, en wist dat het ergste was gebeurd.

 Ik ga de gevangenis in, dacht hij.23

 De directeur liep naar het hoofdkantoor en gaf het hoofd burgerbe-

scherming van de centrale bevel om de noodbunker in de kelder te ope-

nen. Deze met gewapend beton versterkte bunker was bedoeld als vlucht-

plaats voor het personeel in het geval van een kernaanval. Hij bevatte een 

crisiscentrum met bureaus en telefoons voor alle afdelingshoofden van 

de centrale; ontsmettende douches; een ziekenboeg voor de gewonden; 

luchtfilters om gifgas en radionucliden uit de atmosfeer te zuiveren; een 

dieselgenerator; en watertanks die vijftienhonderd mensen minimaal 

drie dagen van water konden voorzien; en dat alles verzegeld achter een 

stalen luchtsluis.24 Brjoechanov ging naar zijn kantoor op de derde ver-

dieping en probeerde de dienstcoördinator aan de telefoon te krijgen.25 

Er werd niet opgenomen. Hij liet het automatische telefonische alarm-

systeem activeren, dat alle leidinggevenden ervan op de hoogte stelde dat 

er een ongeval van de hoogste categorie had plaatsgevonden: een alge-

meen stralingsongeval. Dit betekende dat er niet alleen binnen de centra-

le, maar ook op het omringende terrein en in de lucht straling was vrijge-

komen.

 De burgemeester van Pripjat arriveerde, vergezeld door de vaste kg-

b’er van de centrale en de partijsecretarissen van zowel de centrale als de 

stad.26 De apparatsjiks hadden veel moeilijke vragen. Van de directeur 

werden antwoorden verwacht, die hij niet had.

 De bunker was een lange, smalle ruimte met een laag plafond, volge-
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stouwd met tafels en stoelen. Hij liep snel vol met afdelingshoofden die 

waren opgeroepen door het telefonische alarmsysteem. Brjoechanov 

nam naast de deur plaats aan een bureau waarop verscheidene telefoons 

en een klein controlepaneel stonden. Om te beginnen gaf hij zijn superi-

euren het nieuws over een ongeval door. Eerst belde hij Moskou, waar hij 

met de baas van Sojoezatomenergo, de atoomenergieautoriteit, sprak. 

Daarna belde hij de eerste en tweede secretaris van de partij in Kiev: ‘Er 

is iets ingestort,’ zei hij.27 ‘Maar het is niet duidelijk wat er is gebeurd. 

Djatlov onderzoekt het.’ Toen bracht hij het Oekraïense ministerie van 

Energie en de directeur van de regionale stroomvoorziening van Kiev op 

de hoogte.28

 Kort daarna kreeg hij rapporten binnen van de hoofdstralingscontrole-

ur en de ploegbaas: er was een explosie geweest in eenheid vier, maar ze 

probeerden er koelwater naartoe te krijgen.29 Brjoechanov hoorde dat de 

koelwatermeters in de controlekamer nog steeds nul aangaven. Hij 

vreesde dat ze aan de rand van de ergst denkbare catastrofe stonden: dat 

de reactor droog zou komen te staan. Niemand zei hem dat de reactor 

misschien al verwoest was.

 Al snel was er dertig tot veertig man in de bunker.30 De ventilators 

zoemden; het was een pandemonium. De hoofden van alle afdelingen 

van de V.I. Lenin-kerncentrale belden hun werknemers; het kabaal van 

tientallen mensen die aan het bellen waren weerkaatste van de dikke 

betonnen muren. Ze probeerden allemaal naarstig ergens water vandaan 

te halen om dat in de kern van reactor vier te pompen. Maar Brjoechanov 

zat als verdoofd aan zijn bureau bij de deur: zijn eerder laconieke manier 

van doen was doorgeslagen naar een mismoedige verbijstering, zijn be-

wegingen waren traag en krachteloos door de schok.

Nadat Aleksandr Joevtsjenko en Joeri Tregoeb de ravage van eenheid vier 

van buiten hadden gezien, renden ze terug naar binnen om hun bevin-

dingen door te geven.31 Maar voor ze bij de controlekamer kwamen, wer-

den ze staande gehouden door Joevtsjenko’s directe baas, Valeri Perevoz-

tsjenko, de voorman van hun onderhoudsploeg. Hij had de twee stagiairs 

bij zich die van adjunct-hoofdingenieur Djatlov opdracht hadden gekre-

gen de regelstaven handmatig neer te laten. Toen Perevoztsjenko uitleg-
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de wat ze gingen doen, probeerde Joevtsjenko hun duidelijk te maken 

dat hun missie zinloos was: de regelstaven, ja de hele reactor, waren er 

niet meer. Maar Perevoztsjenko hield voet bij stuk. Joevtsjenko had de 

reactor alleen van onderen gezien, zei hij; ze moesten de schade van bo-

ven opnemen.

 Tregoeb vervolgde zijn weg naar de controlekamer en Joevtsjenko ging 

mee naar de reactorhal. Bevel was bevel, en bovendien was hij de enige 

met een zaklantaarn. Samen zochten de mannen via de trappen een weg 

omhoog van niveau +12 naar niveau +35. Joevtsjenko was de achterste van 

de rij terwijl ze door een labyrint van ingestorte muren en verwrongen 

brokstokken slingerden tot ze bij de zware luchtsluis van de reactorhal 

kwamen. De deur, die een paar ton woog, was van staal en gevuld met 

beton, maar de drangers die hem openhielden waren beschadigd door de 

explosie. Als ze de hal in gingen en de deur achter hen dichtsloeg, zouden 

ze opgesloten zitten. Joevtsjenko besloot buiten te blijven. Hij zette zijn 

schouder tegen de deur en hield hem met een uiterste krachtsinspanning 

open terwijl zijn drie collega’s over de drempel stapten.

 Binnen was niet veel ruimte. Perevoztsjenko stond op een smalle ri-

chel en zwaaide met Joevtsjenko’s lantaarn door het duister. De gele 

lichtbundel ving de contouren van de gigantische stalen schijf van Jele-

na, die schuin in de lucht hing, balancerend op de randen van het reac-

torvat. De honderden smalle drukbuizen die erdoorheen liepen, waren 

afgeschoren tot rafelige klonten, als het haar van een gemolde pop. De 

regelstaven waren geheel verdwenen. Toen ze in de gesmolten krater in 

de diepte staarden, beseften de mannen tot hun ontsteltenis dat ze recht 

in de actieve zone keken: de verzengende strot van de reactor.

 Perevoztsjenko, Proskoerjakov en Koedrjavtsev bleven zo lang op de 

richel staan als Joevtsjenko de deur kon openhouden: hoogstens een mi-

nuut. Maar zelfs dat was te lang. Alle drie liepen ze in luttele seconden 

een fatale dosis straling op.

 Ook al kwamen zijn drie collega’s wankelend en geschokt terug, toch 

wilde Joevtsjenko zelf gaan kijken. Maar Perevoztsjenko, een veteraan 

van de kernonderzeeërvloot, die heel goed wist wat er zojuist was ge-

beurd, duwde de jongere man opzij. De deur sloeg dicht.

 ‘Er is daar niets te zien,’ zei hij. ‘Kom mee.’
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Adjunct-hoofd van de turbinesectie Razim Davletbajev probeerde in het 

duister van de turbinehal uit alle macht de chaos op zijn afdeling te be-

teugelen. Volgens het noodscenario moesten de operators, niet de brand-

weer, branden binnen hun deel van de centrale blussen. Maar de bran-

den die nu op verscheidene niveaus van de turbineafdeling woedden, 

voorspelden een nog grotere ramp.32 De turbinemachinerie was gevuld 

met duizenden liters zeer licht ontvlambare olie en in de turbinegenera-

tors zat waterstof, waarmee onder normale omstandigheden de spoelen 

van de generator werden gekoeld. Als een van de twee zou ontbranden, 

kon het vuur zich over de hele lengte, bijna een kilometer, van de turbi-

nehal verspreiden en de drie andere reactors verzwelgen. Of het kon nog 

een zware explosie in eenheid vier veroorzaken.

 Te midden van de radioactieve stoom, kokendhete waterfonteinen die 

uit kapotte leidingen spoten, en vonkenregens van afgebroken stroomka-

bels, gaf Davletbajev zijn mannen opdracht de sprinklers van turbine 

zeven aan te zetten, smeerolie in noodtanks over te hevelen en een kapot-

te leiding op niveau 5+ te dichten waaruit olie spoot; op de vloer van ni-

veau 0 verspreidde zich een olievlek die de kelder in liep.33 Een groepje 

van drie ingenieurs vocht zich naar binnen in de kamers met de contro-

lepanelen voor de oliepompen, die overstroomd waren met heet water. 

Ze wisten de pompen af te zetten en voorkwamen zo dat het vuur zich 

verspreidde. Twee mecaniciens doofden een brand op niveau +5, terwijl 

anderen elders aan het blussen waren. De hoofdtechnicus zette de pom-

pen van de ontgassers uit en blokkeerde zo een stroom radioactief water 

dat vanuit gesprongen leidingen de turbinekamer in stroomde.

 In de hal viel nauwelijks te ademen en de vochtige, van stoom verza-

digde lucht rook naar ozon. Maar de operators stonden niet stil bij stra-

ling, en de ontredderde stralingscontroleurs die door de eenheid heen en 

weer renden konden geen nuttige informatie geven: de wijzers van hun 

meetapparatuur sloegen door. De stalingsmeters die hogere niveaus 

aankonden, zaten achter slot en grendel in een kluis en mochten alleen 

op bevel van hogerhand worden gepakt.34 Razim Davletbajev hield zich-

zelf voor dat de aparte geur in de turbinehal werd veroorzaakt door de 

kortsluitingen die door de lucht vonkten. Toen hij later misselijk werd, 

begreep hij dat het een vroeg teken van stralingsziekte was, maar weet hij 
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het toch liever aan de oplossing kaliumjodide die hij had gedronken.35

 Turbine-ingenieur Joeri Kornejev was turbine acht aan het uitschake-

len toen Anatoli Baranov, de elektricien van de nachtploeg, binnenstorm-

de. Baranov begon de waterstof in de turbinegenerators van nummer 

zeven en nummer acht door stikstof te vervangen om de kans op nog een 

explosie te verkleinen.36 Tegen de tijd dat ze klaar waren, was het rondom 

hen en hun levenloze machinerie griezelig stil geworden. Ze gingen bui-

ten op een balkonnetje staan roken. Pas veel later ontdekten ze welke 

prijs ze betaalden voor hun rookpauze: de straat onder hen lag bezaaid 

met grafiet uit de reactor dat hen bestraalde toen ze tegen de reling leun-

den.

 Elders waren de ingenieurs in het puin naar de lichamen van doden 

en naar gewonden aan het zoeken.37 De technici op de vloer van de turbi-

nehal hadden de eerste explosie blijkbaar allemaal ongedeerd overleefd, 

maar na een half uur was Vladimir Sjasjenok, die de turbinetest had ge-

volgd vanuit compartiment 604, de stroommeterkamer, nog steeds niet 

terecht. Daarom baanden drie man zich over de bergen puin een weg 

naar zijn post op een overloop aan de andere kant van de turbinehal, 

binnen de muren van het reactorgebouw.38 Hun pad lag bezaaid met 

brokstukken, ze moesten ontsnappende stoom ontwijken en ze waadden 

tot aan hun enkels door water.39 Toen ze eindelijk bij compartiment 604 

kwamen, zagen ze dat het was weggevaagd. De explosie had betonnen 

stukken muur op straat geworpen. De duisternis en het wervelende stof 

verzwolgen de lichtbundel van hun zaklamp. Ze begonnen in het donker 

naar Sjasjenok te roepen, maar kregen geen reactie. Ten slotte zagen ze 

iemand liggen: hij lag bewusteloos op zijn zij en er bubbelde bloedig 

schuim uit zijn mond. Ze hesen Sjasjenok onder zijn oksels overeind en 

sleepten hem naar buiten.

Buiten beklom luitenant Pravik van paramilitaire brandweerbrigade twee 

de brandtrap die tegen de noordelijke muur van eenheid drie zigzagde; 

zijn laarzen klepperden op de metalen treden.40 Hij werd vergezeld door 

een handjevol mannen van de Pripjatbrigade, inclusief hun comman-

dant, Viktor Kibenok, en Vasili Ignatenko, een potige man van drieën-

twintig die bekendstond als de beste atleet van brigade zes. Om zich 
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heen hoorden ze slechts het gezoem van de resterende drie reactors en 

het geknetter van vlammen.41

 Het was een heel eind naar boven. De platte daken van eenheid drie en 

haar gedoemde tweelingzus zagen eruit als reusachtige traptreden. De 

acht niveaus van de gebouwen vormden een betonnen ziggoerat waarvan 

de ventilatiemodule het hoogste punt was: twintig verdiepingen hoog en 

bekroond door de rood-wit gestreepte ontluchtingsschoorsteen die boven 

de twee reactors uittorende. Van hieraf keken de brandweermannen 

recht omlaag in de gloeiende puinhopen van de reactorhal van eenheid 

vier en zagen ze iets van de verwoestingen daaronder. Op de daken rond-

om hen waren tientallen kleine brandjes uitgebroken: aan de voet van de 

schoorsteen, op de reactorhal van eenheid drie en, ver weg in het duister, 

boven op de turbinehal.42 Sommige branden waren ontstaan door gloei-

end puin dat door de explosie uit de reactor was gevlogen. Ze brandden 

fel met vlammen van soms wel 1,5 meter hoog. Andere waren kleiner 

maar hadden een vreemde gloed; ze sisten en knetterden als sterretjes.43 

In de lucht hing zwarte rook, maar ook iets anders, wat de brandweer-

mannen niet direct thuis konden brengen: een vreemde damp die er bij-

na uitzag als mist, maar een eigenaardige geur afgaf.44

 In het donker rond hun voeten lagen honderden bronnen van dodelij-

ke ioniserende straling: brokken grafiet, stukken van splijtstofstaven en 

tabletten van de uraniumdioxidebrandstof zelf. Ze lagen verspreid over 

de daken en gaven velden gammastraling af van duizenden röntgen per 

uur.45

 Pravik en de anderen werden echter gedreven door een tastbaarder 

dreiging: de branden op het dak van eenheid drie, recht boven de reac-

tor.46 Er woei een wind uit het oosten, die de brandjes naar de reactors 

twee en een dreigde te blazen; die waren beide nog steeds in bedrijf. Als 

die brandjes niet bedwongen werden, zou de hele kerncentrale weldra 

aan rampspoed ten prooi vallen. Pravik handelde snel. Samen met Kibe-

nok en zijn mannen bracht hij brandslangen naar het dak. Pravik liet zijn 

pompwagens verbinden met de droge standpijpen die water in het ge-

bouw omhoog moesten hevelen via het brandbeveiligingssysteem. Maar 

toen de pompen werden aangezet, kwam er lucht uit de slangen.

 ‘Geef me wat druk!’ schreeuwde Pravik via de radio.47 Het had geen 
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zin: de standpijpen waren vernield door de explosie.

 Voor deze ene keer aarzelden zelfs de ruziezoekers van de derde wacht 

niet om bevelen op te volgen. Zwetend in hun zware canvas pakken en 

rubberen jacks rolden ze nog meer slangen uit, precies zoals ze hadden 

geleerd: vijf in zeventien seconden.48 Ze gooiden ze over hun schouders, 

zeulden ze de trappen op en spoten schuim op het dak van eenheid drie. 

Kibenok had een aparte slang die was verbonden met de grote Oeral-tank-

wagen uit Pripjat, die 40 liter water seconde gaf.49 Maar nog had het 

handjevol mannen op het dak moeite met het blussen van de kleinste 

brandjes, die leken op te vlammen wanneer er water op kwam.50 Dit wa-

ren vrijwel zeker tabletten uraniumdioxide, dat voor de explosie overver-

hit was geraakt tot ruim 4000 graden Celsius en was ontvlamd door 

contact met de lucht. Toen er water op werd gespoten, kwamen er bij de 

daaropvolgende reactie zuurstof, explosieve waterstof en radioactieve 

stoom vrij.51

 Beneden op de grond kreeg de vierentwintigjarige sergeant Aleksandr 

Petrovski opdracht om met twee man op de ventilatiemodule te klimmen 

en daar te gaan helpen.52 Petrovski zat als tiener bij een vijftienkoppige 

lasploeg tijdens de bouw van de eenheden drie en vier. Hij had aan beide 

reactors meegewerkt en kende alle hoeken en gaten van het complex, van 

de kabeltunnels in de kelder tot het dak. Er was destijds altijd straling 

maar die vormde nooit een probleem. Hij was niet bang een beetje meer 

op te lopen.

 Maar Petrovski was pas op het eerste niveau van de daken – halverwe-

ge, bij markering +30 – toen hij luitenant Pravik en de mannen van de 

Pripjatbrigade op zich af zag komen. Er was hun duidelijk iets verschrik-

kelijks overkomen: de zes mannen sleepten elkaar wankelend en ver-

dwaasd de trappen af en braakten onderweg. Petrovski gaf een van zijn 

mannen opdracht hen naar de grond te begeleiden en vervolgde toen zijn 

weg omhoog met Ivan Sjavrej, een van de twee Wit-Russische broers uit 

de derde wacht. In zijn haast om boven te komen en de kameraden te 

helpen die volgens hen nog steeds het vuur op markering +71 bestreden, 

gleed Sjavrej uit op de steile trap, waarop Petrovski zijn arm naar hem 

uitstrekte en de geleende uniformpet van zijn hoofd voelde glijden. Pe-

trovski zag machteloos toe hoe de pet omlaag tuimelde in het donker en 
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ging blootshoofds verder, slechts beschermd door zijn overhemd en zijn 

waterdichte jack.

 Toen ze boven waren, zagen de brandweermannen dat ze de enigen 

waren op het dak. Er was nog maar één functionerende brandslang. Sa-

men begonnen ze te blussen waar ze maar konden. Ze werkten rond de 

voet van de ontluchtingsschoorsteen en richtten de slang op brandende 

brokken grafiet. Maar zelfs wanneer de vlammen waren gedoofd, gaf dat 

materiaal nog steeds een gloed af die ook met een zee aan water niet te 

blussen viel. Na dertig minuten waren bijna alle zichtbare brandjes om 

hen heen uit, maar er was nog steeds een groot probleem: er lekten vlam-

men rond het uiteinde van een 2 meter hoge ventilatiepijp die verticaal 

uit het dak stak. Er was niet genoeg druk om er een straal water op te 

richten en Petrovski was te klein om de slang direct op de mond van de 

pijp te richten. Maar Sjavrej was een kop groter. Op het moment dat hij 

de zware aluminium spuit aan Sjavrej wilde geven, werd sergeant Petro-

vski acuut blind.

 Naar schatting is een dosis straling van zo’n 400 rem (röntgenequiva-

lent mens) dodelijk; dat is de hoeveelheid die een gemiddeld menselijk 

lichaam opneemt wanneer het zestig minuten wordt blootgesteld aan 

een veld van 400 röntgen per uur.53 Op sommige plaatsen op het dak van 

eenheid drie gaven brokken uranium en grafiet 3000 röntgen per uur 

gamma- en neutronenstraling af.54 Op andere plaatsen was het niveau 

misschien wel ruim 8000 röntgen per uur; daar liep een mens in nog 

geen vier minuten een fatale dosis op.

 Petrovski’s blindheid was plotseling en totaal en duurde slechts dertig 

seconden. Maar voor hem leek het een eeuwigheid en hij werd doods-

bang. Toen zijn zicht even onverwacht terugkwam als het was weggeval-

len, was er van zijn moed weinig meer over. ‘Tering, Vanja!’ schreeuwde 

hij naar Sjavrej.55 ‘We maken dat we hier godverdomme wegkomen!’

 Aan de andere kant van het complex bestreed Ivan Sjavrejs oudere 

broer Leonid de branden op het dak van de turbinehal. Rondvliegende 

brokstukken hadden daar, op niveau +31,5, grote gaten in de golfplaten 

geslagen. Sommige dakdelen waren in hun geheel in de hal gestort, ter-

wijl andere gevaarlijk bungelden onder hun voeten. Het gevolg was een 

lappendeken van gapende leegten, die in het donker bijna onzichtbaar 
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waren. De hitte was zo intens dat het bitumen op het dak smolt en aan de 

laarzen van de brandweerlieden kleefde, wat het lopen bemoeilijkte. De 

eerste mannen op het dak konden met hun slangen niet bij alle branden 

komen; ze bewogen voorzichtig om de gaten heen en smoorden het vuur 

met zand.57

 Toen Leonid Sjavrej beneden kwam om een andere slang te halen, zag 

hij dat de brigadecommandant, majoor Leonid P. Teljatnikov, het bevel 

had overgenomen.58 De majoor gaf Sjavrej opdracht naar het dak van de 

turbinehal terug te gaan en, als alle brandjes waren geblust, daar de 

wacht te houden tot hij werd afgelost. Luitenant Pjotr Chmel, nog altijd 

dronken van de volkschampagne, voegde zich een paar minuten over 

drie in de nacht bij Sjavrej om samen in stilte naar nieuwe branden te 

speuren.59 Midden in een veld van verwarde slangen en radioactief puin 

wachtten de mannen samen de dageraad af.

In de bunker onder het kantoorgebouw zaten directeur Brjoechanov en 

zijn leidinggevenden voortdurend aan de telefoon, nog altijd vol ongeloof 

over wat er in de wereld boven hen was gebeurd.60 Ze werkten mecha-

nisch, bedwelmd door de stijgende spanning, maar niet in staat zich te 

ontworstelen aan hun rotsvaste geloof dat een kernreactor niet kon explo-

deren. Hoewel velen de gigantische ravage van eenheid vier inmiddels 

met eigen ogen hadden gezien, waren ze nog steeds niet bij machte – of 

niet van zins – de waarheid te bevatten. Brjoechanov maakte zijn eigen 

uitstapje naar eenheid vier, maar toen hij terugkwam in de bunker wei-

gerde hij nog steeds te handelen naar wat hij had gezien. Liever geloofde 

hij dat de reactor intact was en dat er ergens anders een explosie had 

plaatsgevonden, misschien in een stoomscheider of in de turbineolie-

tank. Zolang zijn mannen reactor vier met water bleven voeden om een 

meltdown te voorkomen, werd een echte ramp voorkomen.

 Maar niet iedereen was gezwicht voor wensdenken en zelfbedrog.61 

Het hoofd burgerbescherming van de kerncentrale, Serafim Vorobjov, 

arriveerde kort na twee uur ’s nachts in de bunker. Het eerste wat hij 

deed was een krachtige militaire dp-5-stralingsmeter uit de kast halen en 

die aanzetten. Het was een plomp bakelieten kistje met een stalen detec-

tiestaaf aan het uiteinde van een lang snoer, ontworpen voor gebruik na 
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een kernaanval. Anders dan de gevoelige geigertellers die de stralingscon-

troleurs gebruikten om de veiligheid op het werk te bewaken, kon dit 

apparaat zware gammastraling tot 200 röntgen per uur detecteren. Een 

ongeluk waarbij straling buiten het terrein van de kerncentrale was vrij-

gekomen, moest volgens de regels bij de plaatselijke autoriteiten worden 

gemeld en Vorobjov begaf zich naar de begane grond om metingen te 

gaan doen. Hij was pas bij de bushalte voor de toegangsdeuren toen de 

meter 150 milliröntgen per uur registreerde, meer dan honderd keer ho-

ger dan normaal. Hij haastte zich terug om tegen Brjoechanov te zeggen 

dat hij het personeel en de bevolking van Pripjat moest waarschuwen.

 ‘Viktor Petrovitsj, we moeten dit bekendmaken,’ zei hij.

 Maar de directeur zei dat hij moest wachten. Hij wilde meer tijd om na 

te denken. Dus ging Vorobjov weer naar buiten en stapte hij in zijn auto 

om meer data te verzamelen. Toen hij rond de centrale naar eenheid vier 

reed, zwaaide de wijzer van de dp-5 naar 20 röntgen per uur. Toen hij 

langs de onderstations kwam, tikte hij de 100 r/u aan en sloeg nog verder 

uit: 120, 150, 175. Ten slotte passeerde de naald de 200 r/u en sloeg door. 

Vorobjov had geen idee hoe hoog de stralingsniveaus rond de centrale 

werkelijk waren, maar wist dat ze gigantisch moesten zijn. Hij reed tot 

aan de berg puin die uit de vernietigde noordelijke muur gulpte en zag 

het zwarte spoor grafiet het duister in lopen. Op nog geen 100 meter af-

stand werden de eerste operators vanuit de centrale naar een wachtende 

ambulance geleid. Ze waren eigenaardig opgewonden, klaagden over 

hoofdpijn en misselijkheid, of waren al aan het braken.62

 Vorobjov reed terug naar de bunker en gaf Brjoechanov de meest voor-

zichtige, nog aannemelijke schatting: de centrale werd nu omringd door 

een zeer hoge straling van wel 200 r/u. Het was van het grootste belang 

de mensen in Pripjat te waarschuwen over wat er was gebeurd, zei hij. 

‘We moeten de mensen vertellen dat er een stralingsongeval heeft plaats-

gevonden, dat ze beschermende maatregelen moeten nemen: ramen 

dicht en binnen blijven,’ zei Vorobjov tegen de directeur.

 Maar Brjoechanov talmde nog steeds. Hij zei dat hij wilde wachten op 

Korobejnikov, hoofd van het stralingscontroleteam, zodat die zelf de situ-

atie kon beoordelen. Om 3.00 uur belde Brjoechanov zijn partijbaas in 

Moskou en het ministerie van Binnenlandse Zaken in Kiev om verslag 
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uit te brengen van de situatie.63 Hij sprak over een explosie en de gedeel-

telijke instorting van het dak van de turbinehal. De stralingssituatie werd 

onderzocht, zei hij.

 Het duurde nog een uur voor het hoofd stralingscontrole arriveerde. 

Vorobjov stond erbij en luisterde vol ongeloof naar diens rapport: hij had 

stralingsniveaus gemeten die inderdaad waren verhoogd, maar niet bo-

ven de 13 microröntgen per uur uitkwamen.64 Hij had al een ruwe analyse 

kunnen maken, beweerde hij, en ontdekt dat de radionucliden in de lucht 

voornamelijk edelgassen waren, die snel zouden vervliegen en daarom 

nauwelijks een gevaar voor de bevolking vormden. Er was amper iets om 

je zorgen over te maken. Dit was blijkbaar de beoordeling die Brjoe-

chanov wilde horen. Hij stond op, keek om zich heen in de bunker en zei 

grimmig: ‘Sommige mensen hier begrijpen er niets van en zaaien alleen 

maar paniek.’ Het was wel duidelijk wie hij bedoelde.

 Vorobjov wist echter dat het domweg onmogelijk was om bij de cen-

trale te komen zonder door radioactieve velden te rijden waarin de stra-

ling duizenden malen hoger was dan het stralingscontroleteam beweer-

de.65 Elk woord dat hij zojuist had gehoord moest een leugen zijn, maar 

zijn vertrouwen in zijn eigen oordeel en apparatuur was aangetast.

 Vorobjov pakte zijn dp-5 en ging opnieuw de nacht in om zijn metin-

gen te verifiëren. De hemel werd doortrokken met slierten amberkleurig 

licht toen hij naar Pripjat reed. Daar wachtten hem een wegversperring, 

een drom mensen die in de openlucht op de bus naar Kiev stond te wach-

ten, en hotspots van fall-out op het asfalt; de gammastralingsniveaus 

werden hier binnen een paar meter duizenden malen hoger. Tegen de 

tijd dat Vorobjov terugreed naar de centrale, waren zijn auto en kleding 

zo ernstig besmet dat de dp-5 geen accurate metingen meer kon doen. 

Hij stormde bijna hysterisch en met een verwilderde blik in zijn ogen de 

betonnen trap van de bunker af.

 ‘Er is geen vergissing mogelijk,’ zei hij tegen Brjoechanov.66 ‘We moe-

ten in actie komen, zoals het plan vereist.’

 Maar de directeur kapte hem af. ‘Hoepel op,’ zei hij, en duwde hem 

weg. ‘Je instrument is kapot. Wegwezen!’

 Vorobjov greep wanhopig naar de telefoon om de Oekraïense en 

Wit-Russische burgerbeschermingsautoriteiten op de hoogte te stellen. 

DRU
KPR

OEF



133

Zaterdag 26 april, 1.28 uur, paramilitaire brandweerkazerne twee

Maar de telefonist zei dat hij geen interlokale gesprekken meer mocht 

doorverbinden. Uiteindelijk wist hij verbinding met Kiev te krijgen via 

zijn directe lijn, die Brjoechanov en zijn assistenten in hun haast verge-

ten waren af te sluiten. Maar toen Vorobjov zijn verslag uitbracht, wei-

gerde de agent van dienst te geloven dat hij het meende.

Toen onderhoudsman Valeri Perevoztsjenko terugkwam in controleka-

mer vier, meldde hij ingenieur Djatlov wat hij had gezien op zijn afge-

broken missie om de regelstaven handmatig te laten zakken: de reactor 

was verwoest. Djatlov verzekerde hem dat dit onmogelijk was.67 Hij er-

kende weliswaar dat er ergens in eenheid vier een explosie was geweest, 

maar het kwam niet in hem op dat dit in de reactor zelf kon zijn gebeurd. 

Hij had tientallen jaren ervaring in het nucleaire veld. Hij was toezicht-

houder geweest bij het vaarklaar maken van al die onderzeeërs in Koms-

omolsk aan de Amoer. Hij zag toe op het opstarten van de eenheden drie 

en vier in Tsjernobyl. En hij volgde vele cursussen en bestudeerde talloze 

handboeken om op de hoogte te blijven van de nieuwste voorschriften 

aangaande de rbmk-1000. Uit niets was ooit gebleken dat een reactor 

kon ontploffen. Toen Djatlov de gang in liep om zelf poolshoogte te gaan 

nemen, zocht hij naar sporen van gas dat ergens in het noodkoelsysteem 

van de kern was ontploft.

 In de gang stuitte hij op Oleg Genrich en Anatoli Koergoez, die bedekt 

was met vreselijke brandwonden.68 De huid hing in paarse flarden van 

zijn handen en gezicht. Djatlov zei dat ze onmiddellijk naar de zieken-

boeg moesten gaan en liep toen verder door de gang naar een raam. Daar 

zag hij tot zijn schrik dat de muur van de eenheid geheel was ingestort, 

helemaal van niveau +12 tot niveau +70, ofwel meer dan zeventien ver-

diepingen in totaal. Hij liep verder naar het einde van de gang en de trap 

af, naar buiten, waar hij langzaam rond de eenheden drie en vier liep en 

de verzamelde brandweerwagens, de vlammen op de daken en de brok-

stukken op de grond rondom hem in zich opnam.

 Djatlov rende terug naar de controlekamer en zag dat Leonid Top-

toenov er weer was, ook al had hij hem weggestuurd van zijn post.69 

Djatlov eiste boos een verklaring voor deze ongehoorzaamheid en hoor-

de van de jonge operator dat deze weliswaar was vertrokken, maar zich 
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dermate verantwoordelijk voelde voor de centrale en zijn kameraden dat 

hij was teruggekomen om te helpen. Djatlov gebood hem opnieuw weg 

te gaan. Maar toen hij kort daarop de kamer verliet, bleef Toptoenov kop-

pig zitten. En toen een nieuwe voorman Aleksandr Akimov kwam aflos-

sen, bleef ook hij op zijn post. De twee mannen waren vastbesloten hun 

opdracht uit te voeren en ervoor te zorgen dat de reactor koelwater kreeg 

door de gigantische kleppen in het voedingswatercomplex te zoeken en 

open te zetten, desnoods met de hand.

 Het stralingsniveau in de controlekamer was inmiddels gevaarlijk 

hoog.70 Djatlovs krachten raakten uitgeput door zijn herhaaldelijke tocht-

jes door het radioactieve puin en doordat hij telkens moest braken. Kort 

voor de dageraad pakte hij het reactorlogboek en verzamelde hij de ge-

printe data van de Skalacomputer, die de reactor in de laatste ogenblik-

ken van zijn bestaan had gemonitord. Hij verliet controlekamer nummer 

vier voor de laatste keer.

 Het was 5.15 uur toen Djatlov eindelijk, verzwakt en kokhalzend en 

soppend in zijn schoenen vol radioactief water, de trap van de bunker af 

wankelde om verslag uit te gaan brengen bij directeur Brjoechanov.71 Hij 

legde drie prints van de Skala op het bureau: twee toonden het vermogen 

van de reactor en op de derde was de druk in het koelcircuit te zien. Maar 

toen Brjoechanov en Serhiy Parasjyn, de partijsecretaris van de centrale, 

hem vroegen uit te leggen wat er in eenheid vier was gebeurd, stak Djat-

lov verbijsterd zijn handen in de lucht.

 ‘Ik weet het niet. Ik begrijp er helemaal niets van,’ zei hij.

Tegen half zes ’s ochtend vulde de centrale zich met technici en specia-

listen die uit hun bed in Pripjat waren gebeld om de groeiende ramp te 

helpen beteugelen. De voorman in eenheid drie had een noodstop van de 

reactor bevolen en de controlekamer laten afsluiten van het ventilatiesys-

teem, waarmee hij instructies van hogerhand negeerde.22 Aan de andere 

kant van de centrale waren de eenheden een en twee nog in bedrijf en de 

operators stonden op hun post.73 Maar alle alarmen loeiden in koor en de 

gepantserde deuren in de gangen waren uit voorzorg gesloten.

 In de gang voor controlekamer vier lagen her en der aluminium pla-

fondplaten op de vloer en uit het plafond stroomde besmet water, dat 
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Zaterdag 26 april, 1.28 uur, paramilitaire brandweerkazerne twee

grotendeels door het wrak van de reactor daarboven was gestroomd en 

verzadigd was met kernbrandstof.

 En nog altijd werd Brjoechanovs wanhopige bevel vanuit de bunker 

doorgegeven: ‘Zorg dat er water in komt!’74

 In het krappe pijpleidingcompartiment op niveau +27 ploeterden 

Aleksandr Akimov en Leonid Toptoenov in het donker om de kleppen 

open te krijgen die de watertoevoer van de stoomscheiders regelden. Dit 

gebeurde doorgaans met elektrische aandrijving, maar de kabels waren 

gebroken en de stroom was allang uitgevallen. De twee gooiden al hun 

tanende krachten in de strijd om het gigantische wiel, zo breed als een 

mannentors, met de hand open te draaien, telkens een tergende centi-

meter verder. Tegen 7.30 uur waren de twee doorweekt tot op het bot en 

stonden ze tot aan hun enkels in radioactief koelwater dat uit het plafond 

stroomde, maar ze hadden de kleppen van één koelwaterleiding open 

weten te krijgen. Ze waren nu echter al meer dan zes uur blootgesteld 

aan de extreem hoge gammastraling in eenheid vier en vertoonden de 

eerste symptomen van stralingsziekte. Hun witte overalls waren grijs, vuil 

en nat en doordrenkt met bètastraling afgevende radionucliden, die hun 

huid blootstelden aan honderden röntgen per uur.76 Toptoenov moest 

constant braken; Akimov had nauwelijks nog kracht om te bewegen.77 De 

laatste klep wilde niet opengaan, hoe hard ze ook hun best deden. Aki-

mov werd uiteindelijk door zijn kameraad uit het compartiment gehol-

pen en de twee mannen strompelden de trap naar de controlekamer van 

eenheid vier af, bijgelicht door een mijnwerkerslamp.78

 Maar toen Toptoenov en Akimov die ziekenboeg binnengingen, gutste 

hun zwaarbevochten water nutteloos uit de gescheurde leidingen rond 

de vernielde reactor.79 Het stroomde in eenheid vier van het ene naar het 

andere niveau en golfde door gangen en over trappen, waardoor de reser-

ves die nodig waren om eenheid drie te koelen, uitgeput raakten; het 

zette de kelder en de kabeltunnels die de twee eenheden verbonden on-

der water en dreigde nog meer vernielingen te veroorzaken. Er zouden 

nog heel wat uren verstrijken, en nog meer mannen zouden zich opoffe-

ren voor het waanidee dat reactor vier nog intact was, vóór directeur Br-

joechanov en de mannen in de bunker eindelijk hun verschrikkelijke 

fout erkenden.
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Tegen 6.35 uur op zaterdag waren er uit heel de oblast Kiev 37 brandweer-

teams – 186 brandweermannen en 81 wagens – naar Tsjernobyl geko-

men.88 Samen hadden ze alle zichtbare branden rond de gebouwen van 

reactor vier weten te blussen. De adjunct-brandweercommandant van het 

district Kiev gaf het sein brand meester, maar vanuit de resten van het 

reactorgebouw stegen nog steeds pluimpjes zwarte rook op, en iets wat op 

stoom leek bleef omhoogkringelen en dreef de heldere lentehemel in.

 Hoofdingenieur reactoreenheidbesturing Boris Stoljartsjoek baande 

zich een weg door de brokstukken aan het eind van de ontgassergang, 

stak zijn hoofd door een kapot raam van de reservecontrolekamer en 

strekte zich uit om naar beneden te kijken. Het was dag geworden. Het 

licht was fris en helder. Wat Stoljartsjoek zag, maakte hem niet bang, 

maar hij dacht slechts één ding:

 Ik ben nog zo jong en het is nu al voorbij.81

 Reactor vier was verdwenen. Op zijn plaats was nu een kokende vul-

kaan van uranium en grafiet, een radioactief hellevuur dat vrijwel onmo-

gelijk te doven zou blijken te zijn.
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Zaterdag, 1.30 uur, Kiev

Vitali Skljarov kon de slaap niet vatten, ondanks alle gemakken van zijn 

staatsdatsja in de buitenwijk Kontsja-Zaspa in het zuiden van Kiev, waar 

de huizen van de partij- en de ministeriële elite beschut tussen geurige 

dennenbomen lagen.1 De Oekraïense minister van Energie en Elektrifi-

catie lag te woelen in bed terwijl middernacht verstreek en vrijdag over-

ging in zaterdagochtend. Om half twee lag hij gefrustreerd naar het pla-

fond te staren toen de telefoon ging.

 Het was de centrale coördinator van het Oekraïense hoogspannings-

net, die vanuit een kantoor in Kiev over de verdeling van de elektriciteit 

in de republiek ging. Een telefoontje van de coördinator in het holst van 

de nacht betekende dat er ergens in Oekraïnes reusachtige netwerk van 

elektriciteitscentrales en hoogspanningskabels een ernstige storing was. 

Heel even hoopte Skljarov dat er geen slachtoffers waren, wat het dit keer 

ook mocht zijn.

 Skljarov, vijftig jaar, was zijn hele carrière al een man van de elektrici-

teit.2 Hij had er zestien jaar over gedaan om zich op te werken van jong-

ste technicus bij een kolencentrale in Loegansk tot directeur van een 

krachtcentrale. Maar daarna klom hij nog verder op tot hoofdingenieur 

van de Kievse elektriciteitsraad en uiteindelijk werd hij de baas van het 

energieministerie zelf. Hij was van jongs af communist en kon voor zijn 

werk tot ver buiten de grenzen van de Sovjet-Unie reizen, wat hem echter 

ook regelmatig in contact bracht met de gevreesde agenten van de ge-
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vreesde ‘speciale dienst’, de kgb. Skljarovs kennismaking met het dage-

lijks leven achter het IJzeren Gordijn had hem alleen maar cynischer 

gemaakt, en zijn opmars door de gelederen van de nomenklatoera leerde 

hem hoe hij zich voorzichtig door het mijnenveld van de partijpolitiek 

moest bewegen.

 Hoewel het personeel van kerncentrales in Oekraïne nog steeds direct 

onder Moskou viel, was de elektriciteit die ze produceerden Skljarovs ver-

antwoordelijkheid. Als onderminister van Energie was hij een van de peet-

vaders van de eerste reactor in Tsjernobyl geweest en nu had hij direct te 

maken met de mandarijnen van het geheime atoomprogramma van de 

Sovjet-Unie, Aleksandrov en Slavski. Hij werd op de hoogte gehouden van 

problemen in de centrale, inclusief de meltdown van september 1982 in 

eenheid één.3 Skljarov was in zijn lange carrière al getuige geweest van 

heel wat ongevallen, ook in conventionele centrales – kapotte kabels, totale 

stroomuitval, branden – waarbij zijn mensen waren verminkt of gedood.4 

Maar de plotselinge stortvloed aan problemen die de coördinator nu over 

hem uitstortte, klonk erger dan alles wat Skljarov ooit had meegemaakt.

 ‘Er was een reeks operationele storingen in de kerncentrale van Tsjer-

nobyl,’ zei de coördinator.5 ‘Eenheid vier viel om 1.20 uur stil. We kregen 

een melding van een brand in de centrale. Er is brand uitgebroken in de 

grote hal en de turbinehal van eenheid vier. We hebben geen contact 

meer met de centrale.’

 Skljarov belde onmiddellijk de Oekraïense minister-president.6 Toen 

Aleksandr Ljasjko het nieuws hoorde, zei hij tegen Skljarov dat dit iets voor 

de top was en dat hij de secretaris-generaal van de Communistische Partij 

van de Oekraïense Socialistische Sovjetrepubliek moest bellen. De achten-

zestigjarige Volodymyr Sjtsjerbytsky, een havik in de partij en een makker 

van Brezjnev, was leider van de republiek en al heel lang lid van het Polit-

bureau, en had weinig op met de hervormingen van Gorbatsjov. Sjtsjer-

bytsky was dat weekend vanuit Kiev naar het platteland gegaan, waar hij 

een til vol met zijn geliefde duiven had. Hij had gezegd dat hij niet ge-

stoord wilde worden. De bewaker die de telefoon opnam, weigerde de baas 

wakker te maken. Skljarov belde terug naar Ljasjko en legde hem de situa-

tie uit. Vijf minuten later had hij Sjtsjerbytsky aan de lijn, nog half in slaap.

 ‘Wat is er gebeurd?’ mompelde de secretaris-generaal.
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De eerste noodmeldingen kwamen nog geen dertig minuten na de explo-

sie binnen bij de ministeries op Sovjetniveau in Moskou. De beveiligde 

telefoonlijnen rinkelden op het Sovjetministerie van Energie, het Derde 

Departement van het ministerie van Volksgezondheid en het centrale 

commando van het ministerie van Defensie. De vele tentakels van de 

gecentraliseerde staat begonnen langzaam trillend tot leven te komen. 

Het hoofd van het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken in 

Kiev bracht de plaatselijke kgb-bureaus, de burgerbescherming, de open-

baar aanklager, en zijn superieuren in Moskou op de hoogte.7

 Boris Proesjinski was hoofdingenieur van Sojoezatomenergo, het De-

partement voor Atoomenergie van het ministerie van Energie, en hoofd 

van opas, het team dat onlangs speciaal voor de bestrijding van ongeval-

len in kerncentrales was opgericht. Hij lag thuis in bed toen hij werd 

gewekt door een telefoontje van de dienstdoende telefoniste. Ze vertelde 

hem dat er een ongeval had plaatsgevonden in eenheid vier van de kern-

centrale van Tsjernobyl. Toen las ze hardop de code voor waarmee de 

ernst ervan werd aangeduid: Odin, dva, tri, tsjetyre. ‘Eén, twee, drie, vier.’8 

Proesjinski, nog half in slaap, probeerde zich te herinneren wat die getal-

len betekenden: een plaatselijk of algemeen ongeval? Een brand? Straling? 

Met of zonder slachtoffers? Hoe dan ook: het was foute boel. Hij werd 

ongeduldig.

 ‘Zeg het in je moerstaal,’ zei hij. ‘Wat is er gebeurd?’ Het was 1.50 uur.

Om 2.20 uur werd maarschalk Sergej Achromejev, hoofd van de genera-

le staf van de Sovjetlandmacht, gewekt door een telefoontje van het cen-

trale commando op het ministerie van Defensie.9 Er had zich een explo-

sie voorgedaan in de kerncentrale van Tsjernobyl; er waren mogelijk 

radionucliden in de lucht vrijgekomen; niemand leek het zeker te weten. 

Achromejev gebood de dienstdoende officier meer informatie in te win-

nen en de generale staf bijeen te roepen. Toen de maarschalk een uur 

later op zijn hoofdkwartier aankwam, waren er geen nieuwe berichten. 

Achromejev begon desondanks orders uit te delen.

 Het hoofd van de Sovjet-Russische burgerbescherming, de tak van de 

strijdkrachten die verantwoordelijk was voor de bescherming van bur-

gers in het geval van een natuurramp, was naar een congres in Lvov, in 
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het westen van Oekraïne.10 De maarschalk wist hem telefonisch te berei-

ken en gaf hem bevel onmiddellijk de mobiele stralingsverkenningseen-

heid van de burgerbescherming van Kiev in te zetten. Hij alarmeerde ook 

de ten oosten van de Wolga gelegerde Sovjetbrigade die gespecialiseerd 

was in radioactieve besmetting, en hij regelde dat de mannen en appara-

tuur per vliegtuig naar Tsjernobyl werden gebracht. Toen generaal Boris 

Ivanov, onderbevelhebber van alle burgerbeschermingstroepen van de 

ussr, wegreed uit Moskou om de operatie te gaan leiden, verkeerde hij in 

de veronderstelling dat hij te maken had met een explosie in het gasop-

slagsysteem en een brand in eenheid vier van de kerncentrale van Tsjer-

nobyl.11 Hij wilde zijn troepen volgens de bestaande plannen inzetten 

voor de bescherming van medewerkers en burgers in het geval van een 

ongeluk in een kerncentrale; voor dit scenario waren hij en zijn man-

schappen speciaal getraind.

Boris Proesjinski luisterde goed toen de telefoniste hem het ontcijferde 

rapport over het ongeval gaf: het was het ergst mogelijke ongeval, wat 

duidde op een algemeen stralingsongeval, met een brand en een explo-

sie. Hij vroeg haar hem direct met de kerncentrale te verbinden. Tien 

minuten later werd hij gebeld door een voorman in Tsjernobyl, maar die 

kon hem geen details geven. De technicus zei dat de reactor was stilge-

legd en dat de kern werd voorzien van koelwater; er was nog niets bekend 

over slachtoffers. Hij probeerde nog tijdens het bellen eenheid vier op 

zijn intercom te krijgen, maar er kwam geen reactie.

 Proesjinski hing op en gaf meteen opdracht om onmiddellijk alle acht-

tien leden van het calamiteitenteam bij kernongevallen bij elkaar te roe-

pen, voor het eerst in het bestaan ervan.12 Daarna belde hij zijn vriend 

Georgi Koptsjinski, een fysicus die drie jaar als adjunct-hoofdingenieur 

in Tsjernobyl had gewerkt en de centrale en het personeel goed kende.13 

Hij werkte nu in Moskou als adviseur kernenergie voor het Centraal Co-

mité van de Communistische Partij. Proesjinski vertelde hem dat er een 

ongeluk was gebeurd op de centrale maar dat er nog geen nadere infor-

matie beschikbaar was.

 ‘Er was een of andere explosie,’ zei hij. ‘De vierde eenheid staat in 

brand.’
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 Koptsjinski belde daarop zijn leidinggevende, Vladimir Marin, hoofd 

van de afdeling Kernenergie van de Communistische Partij. Ze spraken 

af dat er zo snel mogelijk een team van de partij bijeen moest komen ten 

burele van het Centraal Comité. Koptsjinski liet een auto komen, kleedde 

zich aan, pakte een koffertje in en vertrok naar het kantoor van Sojoeza-

tomenergo aan de Kitajskidwarsstraat.14 Toen hij aankwam, zat de direc-

teur aan zijn bureau. Een kgb-agent zat stilletjes in een hoek. Toen de 

leden van het calamiteitenteam vanuit verscheidene hoeken van de stad 

waren gearriveerd, maakten ze plannen om hun inzet te coördineren 

met de andere ministeries en departementen: het ministerie van Middel-

zware Machinebouw, het ministerie van Volksgezondheid en het staats-

comité voor Hydrometeorologie, dat het weer en het milieu in heel de 

Sovjet-Unie registreerde.15

 Intussen probeerden ze steeds opnieuw een leidinggevende in de 

kerncentrale van Tsjernobyl te pakken te krijgen. Er kwam geen reactie.

Om 3.00 uur was Vladimir Marin nog steeds thuis toen zijn telefoon 

voor de tweede keer ging.16 Het was Viktor Brjoechanov zelf, die hem 

belde vanuit de bunker onder de centrale. De directeur bekende dat zich 

een verschrikkelijk ongeval op de centrale had voorgedaan, maar hij ver-

zekerde zijn baas dat de reactor zelf nog intact was. Marin vertelde zijn 

vrouw het nieuws, schoot zijn kleren aan en liet toen een auto komen om 

hem naar het Centraal Comité te brengen. Voor hij vertrok, belde Marin 

zijn directe leidinggevende, die de boodschap naar de hogere regionen 

van de partij doorgaf.

 Toen de dageraad boven het Kremlin gloorde, begon Brjoechanovs ge-

ruststellende beoordeling van het gebeurde door te sijpelen naar de 

hoogste echelons van de Sovjetregering, ook al flitste er toen al steeds 

meer geheim telefoonverkeer over de speciale lijnen tussen Moskou, 

Kiev en Tsjernobyl.17

 Tegen 6.00 uur had het nieuws over het ongeluk de minister van 

Energie, Anatoli Majorets, bereikt, die op zijn beurt Sovjetpremier Ni-

kolaj Ryzjkov thuis opbelde. Hij vertelde Ryzjkov dat er brand was ge-

weest in de kerncentrale van Tsjernobyl. Een eenheid was buiten bedrijf 

geraakt, maar de situatie was onder controle: er was al een team deskun-
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digen op weg naar de centrale om onderzoek te doen, en zijn ondermi-

nister voor kernenergie, een ervaren kernspecialist, was teruggeroepen 

van zijn vakantie op de Krim om ter plekke leiding te geven aan een re-

geringscommissie.18 Ryzjkov gebood Majorets contact op te nemen met 

zijn team en hem terug te bellen zodra hij meer informatie van hen had 

gekregen.19

 Maar op Sojoezatomenergo hadden Georgi Koptsjinski en de andere 

nucleaire experts al in de gaten dat de werkelijkheid wel eens vele malen 

erger kon zijn dan men dacht. Toen ze telefonisch een voorman op de 

centrale te spreken kregen, klonk deze verward en op het randje van pa-

niek. De directeur vroeg hem iemand van het hogere management te 

zoeken en die onmiddellijk naar Sojoezatomenergo te laten terugbellen.

 De eerste die terugbelde was Tsjernobyls adjunct-hoofdingenieur voor 

wetenschap. Hij legde kalm uit wat hij wist: eenheid vier was afgescha-

keld voor standaardonderhoud en er waren elektrische tests uitgevoerd; 

wat precies, kom hij niet zeggen. Tijdens die tests was er een ongeval 

gebeurd.

 Maar toen hem werd gevraagd hoe het met de noodkoeling van de kern 

zat – essentieel werk dat ervoor zorgde dat reactor vier snel kon worden 

gerepareerd en weer in bedrijf kon worden gesteld – was het gedaan met 

de kalmte van de ingenieur in Tsjernobyl.

 ‘Er ís niets meer om te koelen!’ schreeuwde hij.20 En de verbinding 

werd verbroken.

De Oekraïense minister van Energie Vitali Skljarov had instructies ge-

kregen om uit te vinden wat er aan de hand was op de getroffen centrale. 

Vanuit zijn kantoor in Kiev was het hem echter niet gelukt om telefo-

nisch meer bondige en accurate informatie over het ongeluk in te win-

nen, dus stuurde hij zijn eigen onderminister voor kernenergie per auto 

naar Tsjernobyl.21 In de twee uur die zijn gezant onderweg was, belde 

Skljarov keer op keer naar de centrale en sprak hij herhaaldelijk met zijn 

meerderen in Moskou. Hij kreeg een indruk van toenemende wanhoop. 

Maar niemand kon hem iets specifieks vertellen.

 Om 5.15 uur belde de onderminister vanaf de centrale. Die stond nog 

steeds in de hens, zei hij. De brandweer had moeite om het vuur te be-
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strijden. Het dak en twee muren van de reactor waren ingestort, de in-

strumenten werkten niet meer en de voorraad chemisch behandeld koel-

water dat door de reactor werd gepompt, raakte op. Maar toen Skljarov de 

belangrijke vragen stelde die iedereen die hij tot dan toe had gesproken, 

uit de weg was gegaan – wat was het stralingsniveau? Hoe was de reactor 

eraan toe? – merkte hij dat zelfs zijn eigen specialist blijkbaar geen eer-

lijk antwoord meer kon geven.

 ‘De toestand is heel, heel ernstig,’ was het enige wat hij wilde zeggen.

 Wat voor ongeluk kon het technisch begrip zo ver te boven gaan?

 Skljarov belde opnieuw secretaris-generaal Sjtsjerbytsky en vertelde 

hem wat hij wist.

 ‘Vitali Fjodorovitsj,’ begon Sjtsjerbytsky, waarop Skljarov zich schrap 

zette. Het was altijd een slecht teken wanneer de eerste secretaris je for-

meel bij je voor- en vadersnaam noemde. ‘U moet er zelf heen gaan.’

 Skljarov, die weinig zin had om een kerncentrale in lichterlaaie van 

dichtbij te bekijken, sputterde tegen.

 ‘De centrale staat onder toezicht van Moskou. Hij is niet van ons,’ zei 

hij.

 ‘De centrale is misschien niet Oekraïens,’ antwoordde Sjtsjerbytsky, 

‘maar het land en de mensen zijn dat wel.’22

In de bunker onder de kerncentrale zat directeur Brjoechanov half ver-

doofd van verbijstering aan zijn bureau. Hij was blijkbaar nog steeds niet 

in staat de ware omvang van de ramp te erkennen, noch bereid de stra-

lingsmetingen te accepteren die zijn eigen hoofd burgerbescherming 

hem doorgaf. Hoofdingenieur Fomin, die de turbinetest van eenheid 

vier had goedgekeurd zonder Brjoechanov ervan op de hoogte te stellen, 

leek in shock te zijn. Zijn gebruikelijk autoritaire zelfverzekerdheid was 

als een dode tak afgeknapt en hij herhaalde steeds weer dezelfde vraag, 

zachtjes als een verlaten kind: ‘Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd?’23

 Om acht uur ’s ochtends bleek uit metingen van technici van de afde-

ling Nucleaire Veiligheid dat er splijtingsproducten en deeltjes nucleaire 

brandstof aanwezig waren op de grond en in het water rond de centrale.24 

Dit was een sluitend bewijs dat de kern van de reactor was verwoest en 

dat er radioactieve stoffen waren vrijgekomen in de atmosfeer. Om 9.00 
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uur werd de toegang tot de centrale geblokkeerd door troepen van het 

ministerie van Binnenlandse Zaken, die groene rubberen pakken voor 

chemische oorlogvoering en gasmaskers droegen. En Volodymyr Malo-

moezj, de adjunct-partijsecretaris van de oblast Kiev, was gearriveerd om 

tijdens de crisis de leiding op zich te nemen.25 In Brjoechanovs kantoor 

op de derde verdieping van het hoofdkantoor luisterde de partijbaas mee 

terwijl de directeur de verslagen van zijn afdelingshoofden aanhoorde.26 

De dokter die over de ziekenboeg ging, gaf informatie over de slachtof-

fers tot dan toe. Er waren één dode en tientallen gewonden; het was dui-

delijk dat ze aan extreem hoge stralingsniveaus blootgesteld waren ge-

weest en ze vertoonden onmiskenbaar de symptomen van stralingsziekte. 

Maar het hoofd Externe Stralingsmeting, die de straling buiten het terrein 

van de centrale moest meten, beweerde dat er geen reden was Pripjat te 

evacueren. Het hoofd Burgerbescherming van de centrale wilde hem on-

derbreken om nogmaals te zeggen dan het hun plicht was de bevolking 

te informeren over het ongeval, maar dit keer was Malomoezj hem voor.

 ‘Ga zitten,’ snauwde hij. ‘Jij gaat daar niet over.’27

 Malomoezj vroeg Brjoechanov om een geschreven rapport over de si-

tuatie, dat vervolgens werd opgesteld door een handjevol medewerkers 

onder leiding van de partijsecretaris van de centrale en rond 10.00 uur 

naar de directeur werd gebracht.28 Het document was kort, een getypt 

A4’tje, en beschreef een explosie, het instorten van het dak van de reac-

torhal, en een brand, die al geheel was geblust.29 In het ziekenhuis wer-

den 34 mensen onderzocht die hadden helpen blussen; negen hadden 

brandwonden van verschillende ernst, en drie verkeerden in kritieke toe-

stand. Eén man werd vermist, een andere was omgekomen. Er werd 

niets gezegd over stralingsletsel. In het document stond dat het straling-

sniveau rond eenheid vier 1000 microröntgen per uur, ofwel een aan-

vaardbare 3,6 r/u had bereikt. Het zei er niet bij dat dit de hoogste waar-

de was die de apparatuur waarmee dit was gemeten, kon aangeven.30 Het 

besloot met de verzekering dat de situatie in Pripjat nog steeds normaal 

was en dat het stralingsniveau daar werd onderzocht. Onderaan zette 

Brjoechanov met blauwe ballpoint zijn naam op de daarvoor bestemde 

regel.
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Op zaterdag rond negen uur ’s ochtends, op het moment dat van de Mos-

kouse luchthaven Tsjkalovski een militair transportvliegtuig opsteeg dat 

Boris Proezjinski en zijn reddingsteam naar Tsjernobyl ging brengen, 

arriveerde premier Ryzjkov op zijn werk in het Kremlin.31 Ryzjkov was de 

zoon van een mijnwerker en een expert in logistiek, die dankzij zijn 

voortvarende aanpak van de Sovjeteconomie hoog was opgeklommen 

door de partijgelederen. Hij was nu zesenvijftig, slank en energiek, en 

een hechte bondgenoot van Gorbatsjov in diens hervormingscampagne. 

In het weekend kwam hij meestal wat later op kantoor, en dat was ook 

vandaag het geval.32 Zodra hij binnen was, belde hij Anatoli Majorets 

voor een update over de brand in de kerncentrale in Oekraïne.

 Het rapport van de energieminister was somber. Hij meende nu dat 

de toestand veel ernstiger was dan hij aanvankelijk dacht: dit was hele-

maal niet het gebruikelijke soort ongeval. Er was een explosie in een van 

de reactors geweest. De schade was aanzienlijk. Ryzjkov gaf Majorets 

opdracht een tweede team met hogergeplaatste experts op te stellen en 

onmiddellijk naar Kiev te vliegen. Hij stuurde Aeroflot een bevel om een 

vliegtuig beschikbaar te stellen. Daarna organiseerde Ryzjkov, geheel vol-

gens de procedure voor een groot ongeluk, nog een team met nog meer 

gezag: zijn eigen, door hemzelf geselecteerde regeringscommissie. Die 

moest naar de plaats des onheils gaan en de verantwoordelijkheid op 

zich nemen voor de aanpak van het ongeluk en de gevolgen ervan. Hij 

wees Boris Sjtsjerbina aan als voorzitter, de kalende vicepremier van de 

Sovjet-Unie met het buldoggezicht, die over alle brandstof- en energieza-

ken in de Unie ging.33 Ryzjkov spoorde hem ruim duizend kilometer 

verder op in Orenburg, vlak bij de grens met Kazachstan, waar Sjtsjerbi-

na plaatselijke oliearbeiders zou gaan toespreken.34 Ryzjkov gebood hem 

onmiddellijk af te ronden en terug naar Moskou te gaan, waar een vlieg-

tuig zou klaarstaan om hem naar Oekraïne te brengen.

 Om 11.00 uur, toen Majorets’ tweede team al in de lucht was, onderte-

kende Ryzjkov een officieel decreet voor de instelling van de commissie. 

Onder de leden waren hooggeplaatste personen van de Sovjet-Russische 

Academie van Wetenschappen, het Koertsjatov-instituut, het Openbaar 

Ministerie van de Sovjet-Unie, de kgb en de Oekraïense ministerraad. 

Hij liet hen zo snel mogelijk bij elkaar roepen.
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Academielid Valeri Legasov, eerste adjunct-directeur van het Koertsja-

tov-instituut voor Atoomenergie, werd die ochtend wakker in totale on-

wetendheid over de toestand in Oekraïne.35 Het was mooi weer en hij kon 

maar niet beslissen of hij iets zou gaan doen met zijn vrouw Margarita, 

naar zijn werk zou gaan op de afdeling van de Staatsuniversiteit van Mos-

kou waarvan hij voorzitter was, of een vergadering van het kader van de 

Communistische Partij op het hoofdkwartier van het ministerie van Mid-

delzware Machinebouw zou bijwonen.

 Rechtgeaard communist als hij was, koos hij voor de partijvergade-

ring. Toen Legasov even voor tienen aankwam, vertelde een collega hem 

over een onaangenaam incident in de kerncentrale van Tsjernobyl. De 

vergadering werd geleid door Jefim Slavski, de baas van Sredmasj. Het 

was de gebruikelijke bombast: de oude man oreerde tot vervelens toe 

over de vele successen en triomfen van het ministerie en gaf een handje-

vol individuen ervanlangs wegens hun fouten. In het algemeen liep alles 

gesmeerd als altijd: al hun plannen werden uitgevoerd, de doelstellingen 

gehaald. Halverwege deze traditionele lofzang op de glorie van de kern-

energie, zweeg Slavski even en zei toen dat er blijkbaar iets was misge-

gaan in Oekraïne. Maar hij voegde er snel aan toe dat die kerncentrale 

werd beheerd door hun buren op het ministerie van Energie. Wat voor 

ongeluk het ook mocht zijn, het zou de opmars van de Sovjetkernenergie 

niet tot staan brengen.

 Rond het middaguur hielden ze een pauze en Legasov begaf zich naar 

de tweede verdieping voor een praatje met een collega. Daar kreeg hij 

belangrijk nieuws te horen van Aleksandr Mesjkov, Slavski’s adjunct: hij 

was geselecteerd voor een regeringscommissie die het ongeval in Tsjer-

nobyl moest onderzoeken. Hij moest om vier uur ’s middags op luchtha-

ven Vnoekovo zijn. Legasov liet onmiddellijk een auto komen om hem 

naar het Koertsjatov-instituut te brengen. Ondanks zijn gezag op het be-

langrijkste instituut voor atoomonderzoek van de staat was hij scheikun-

dige, geen reactorspecialist. Hij had advies nodig van een specialist.

 Valeri Legasov, zoon van een vooraanstaand partijideoloog, was hoofd 

van het Comité van de Communistische Partij op het Koertsjatov-insti-

tuut.36 Margarita en hij hadden zich als studenten in de jaren vijftig aan-

gesloten bij de Komsomolbrigades die tarwe verbouwden op de akkers 

DRU
KPR

OEF



147

Zaterdag, 1.30 uur, Kiev

van zuidelijk Siberië. Later ging hij als postdocstudent in de radiochemie 

liever in de geheime opslagplaats voor chemische wapens Tomsk-7 wer-

ken dan dat hij een luizenbaantje in Moskou accepteerde. Hij was zowel 

een intellectueel als een wetenschapper en geloofde in de beginselen van 

het socialisme en een egalitaire samenleving, geleid door een breed on-

derlegde elite. Legasov was gevat en uitgesproken en had door zijn be-

voorrechte achtergrond genoeg zelfvertrouwen om geen blad voor de 

mond te nemen in een wereld van gedweeë apparatsjiks. Ondanks zijn 

openhartigheid was hij geliefd bij zijn partijbazen en maakte hij verras-

send snel carrière. Hij won staatsprijzen voor zijn werk en sleepte alle 

mogelijke ereblijken in de wacht die een Sovjetwetenschapper maar kon 

krijgen, met uitzondering van de hoogste onderscheiding van allemaal: 

de Held van de Socialistische Arbeid.

 Legasov, stevig maar atletisch, met donkere haren en een dikke bril, 

naderde het hoogtepunt van zijn carrière en leidde het geprivilegieerde 

leven dat was weggelegd voor de sterren van de Sovjetwetenschap. Hij 

deed aan tennis, skiën en zwemmen, en was zeer bereisd. Margarita en 

hij bewoonden een grote villa op Pechotnaja 26, een met bomen om-

zoomde straat op loopafstand van zijn kantoor. Ze ontvingen er vrienden 

en collega’s, onder wie zijn baas Anatoli Aleksandrov. De voorzitter van 

de Academie van Wetenschappen en het hoofd van het Koertsjatov-insti-

tuut voor Atoomenergie, inmiddels drieëntachtig, woonde een paar hui-

zen verderop. Aleksandrov ging graag bij Legasov langs voor een hapje 

en spelletje schaak; hij merkte vaak op dat zijn adjunct altijd verscheide-

ne stappen vooruitdacht.37 Legasov leek met zijn prille eenenveertig jaar 

klaar om zijn plaats in te nemen zodra Aleksandrov terugtrad.

 Slechts één man stond hem in de weg: zijn buurman Jevgeni Velichov, 

een gezette en joviale plasmafysicus, telg uit een geslacht van uitvinders 

en vrijdenkers.38 Hij was persoonlijk wetenschappelijk adviseur van Gor-

batsjov en hoofd van zijn eigen theoretische onderzoekslab aan de rand 

van Moskou. En hij was Legasovs belangrijkste rivaal. Hij was in het bui-

tenland geweest, had goede contacten met westerse wetenschappers, 

sprak een aardig woordje Engels en droeg graag een Princeton-stropdas.39 

Maar hij was zelden te vinden in de eetkamer op Pechotnaja 26. Toen 

Legasov bekende dat hij niets begreep van de kennelijke vijandigheid van 
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zijn collega, had zijn vrouw een simpele oplossing: ‘Vertel hem minder 

over je successen.’40

 Toen Legasov op zaterdag rond lunchtijd op het Koertsjatov-instituut 

aankwam, duurde het even voor hij de man vond die hij zocht: Aleksandr 

Kaloegin, hun expert op het gebied van rbmk-reactors.41 Kaloegin had die 

dag vrij genomen, maar toen hij eindelijk hoorde wat Legasovs opdracht 

was, verzamelde hij zo veel mogelijk technische documenten over de re-

actor en de centrale in Tsjernobyl en gaf die aan hem. Legasov haastte 

zich daarna naar huis om zijn vrouw te zeggen dat hij weg moest, al wist 

hij niet waarvoor en voor hoe lang, en vertrok naar het vliegveld. On-

danks het mooie weer droeg hij nog steeds het pak en de dure leren jas 

die hij die ochtend had aangetrokken.42

Rond 11.00 uur, iets meer dan acht uur nadat de crisis was begonnen, 

landde het eerste vliegtuig uit Moskou op de landingsbaan in Kiev.43 Het 

calamiteitenteam bij kernongevallen van het ministerie van Energie, on-

der leiding van Boris Proesjinski, bevatte wetenschappers van Sojoezato-

menergo en de instituten die de reactor en de centrale zelf hadden ont-

worpen, leden van de kgb en een viertal specialisten uit het Moskouse 

ziekenhuis zes, de afdeling van het Staatsinstituut voor Biofysica dat was 

gespecialiseerd in de behandeling van stralingsletsel. Tijdens de landing 

hoorde Proesjinski dat er een regeringscommissie onderweg was om het 

heft ter plekke in handen te nemen.44 Maar als er al meer informatie over 

de ware omvang van de ramp het Politbureau in Moskou had bereikt, 

dan was die niet aan Proesjinski en zijn specialisten doorgegeven. Tij-

dens de busreis van 140 kilometer naar Pripjat, onder politie-escorte, was 

de stemming somber; ze wisten dat er nu twee doden waren. Maar ze 

tastten nog steeds in het duister over wat er kon zijn gebeurd. Misschien 

was het dak van de centrale hal ingestort, of waren er machines in brand 

gevlogen. Ze dachten echter nog steeds dat de reactor veilig was stilge-

legd en met water werd gekoeld; er zouden niet nog meer slachtoffers 

vallen.

 Toen de bus eindelijk bij de tweesprong kwam die de stad van de kern-

centrale scheidde en Proesjinski een militsia-agent zag die een lepestok 

bij zijn zomeruniform droeg, was hij dan ook verbaasd. De lepestok, of 
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‘bloemblaadje’, was een stofmasker van Sovjetmakelij dat radioactieve 

aerosolen uit de atmosfeer filterde, en hij begreep niet waarom dat nodig 

kon zijn. Maar toen het team bij Pripjat aankwam, werden ze opgewacht 

door iemand van de centrale die hun verzekerde dat alles onder controle 

was. Proesjinski checkte opgelucht in in Hotel Polesië, een betonnen 

gebouw van acht verdiepingen hoog met uitzicht op het centrale plein, 

en ging lunchen in het restaurant beneden. Na de lunch kuierde hij naar 

het zonnige terras, waar hij directeur Brjoechanov over het plein zag na-

deren.

 ‘Wat is het probleem met de eenheid?’ vroeg Proesjinski.

 De directeur verkeerde in een shellshock. Hij zou zijn meerderen te-

genstrijdige informatie blijven geven en anderen nog een paar uur voor-

houden dat reactor vier intact was. Maar op dit moment biechtte Brjoe-

chanov de waarheid op.45

 ‘Er is geen eenheid meer,’ zei hij.

 Proesjinski was met stomheid geslagen. Hij wist dat deze man geen 

nucleair expert was, maar wat hij daar opperde, was domweg onvoorstel-

baar.

 ‘Ga zelf maar kijken,’ zei Brjoechanov wanhopig. ‘Je kunt de stoom-

scheiders vanaf de straat zien.’

In Moskou kroop de informatie uit Brjoechanovs eerdere rapport lang-

zaam omhoog door de kanalen van de partijbureaucratie. Rond het mid-

daguur stuurde de onderminister van Energie Aleksej Makoechin een 

telegram van zeventien regels naar het Centraal Comité, dat de gerust-

stellende prognose van de directeur doorgaf. Hoewel er ‘dringend’ op 

stond, ging het van het departement Algemene Zaken eerst naar het de-

partement Atoomenergie en werd het pas later die zaterdagmiddag bij 

Gorbatsjov bezorgd.46

 ‘In het bovenste gedeelte van de reactorruimte heeft zich een explosie 

voorgedaan [...] Het dak en delen van de muurpanelen van het reactor-

compartiment [...] verscheidene dakplaten van de machinekamer [...] zijn 

door de explosie vernield en het dak vloog in brand. De brand was om 

03.30 geblust.’47

 Dit was bekend terrein voor een regering die wel ergere industriële 
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ongevallen had meegemaakt. Een of andere explosie, oké; een brand die 

al was geblust. Een ernstig incident, dat zeker, maar beslist niet iets on-

beheersbaars. Het belangrijkste was dat de reactor zelf intact was; een 

potentiële kernramp was voorkomen:

 ‘Het personeel van de kerncentrale onderneemt stappen om de brand-

stofkern van de reactor verder te koelen. Volgens het Derde Hoofddirec-

toraat van het Sovjetministerie van Volksgezondheid is het niet nodig 

om speciale maatregelen te treffen, zoals de evacuatie van de inwoners 

van de stad,’ zo meldde het rapport.

 Om 14.00 uur landde in Kiev een gecharterde zakenjet met aan boord 

de tweede, zwaardere delegatie van hoge regeringsfunctionarissen uit 

Moskou, onder leiding van de minister van Energie, Anatoli Majorets.48 

Vitali Skljarov, Majorets’ Oekraïense tegenvoeter, kwam hun op het tar-

mac tegemoet en samen stapten ze over op twee Antonov An-2-tweedek-

kers, die er overjarig uitzagen. Majorets, die nog maar net in functie was 

en geen kaas had gegeten van kernenergie, was vol vertrouwen. ‘Weet je, 

ik denk dat we niet al te lang in Pripjat hoeven blijven,’ zei hij. Hij dacht 

dat ze binnen 48 uur weer op de terugweg zouden zijn.

 ‘Anatoli Ivanovitsj,’ antwoordde Skljarov, ‘ik denk niet dat twee dagen 

genoeg zal zijn.’

 ‘Je moet ons niet bang maken, kameraad Skljarov. We moeten ge-

woon de beschadigde reactoreenheid zo snel mogelijk herstellen en weer 

op het lichtnet aansluiten.’49

 Na een stuiterende landing op een ongeplaveid landingsbaantje bui-

ten Tsjernobyl stoven ze Pripjat binnen over de vlekkerige schaduwen 

van de populieren aan de Leninprospekt.50 Skljarov zag dat de mensen 

dingen deden die ze anders ook op een warme zaterdagmiddag zouden 

doen. Kinderen trapten een balletje, op de balkons hing schone was en 

op het centrale plein hingen stelletjes rond bij de ingang van het nieuwe 

winkelcentrum. Hij vroeg iemand naar het stralingsniveau en kreeg te 

horen dat de waarden ongeveer tien keer de normale achtergrondstraling 

waren, blijkbaar binnen de toegestane grenzen. Ook Skljarov begon wat 

optimistischer te worden.

 De ministers kwamen bijeen op het hoofdkantoor van Pripjats Com-

munistische Partij en de ispolkom, of stadscomité: een betonnen gebouw 
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van vijf verdiepingen naast Hotel Polesië, dat door de mensen die er 

werkten Bely Dom, het Witte Huis, werd genoemd. Malomoezj, de partij-

baas uit Kiev, had daar zijn commandopost ingericht. Generaal Ivanov, 

hoofd burgerbescherming van de Sovjet-Unie, was uit Moskou aangeko-

men en stelde voor dat de partijleiding de inwoners van Pripjat via de 

radio zou waarschuwen dat er een ongeval had plaatsgevonden. Intussen 

voerden zijn troepen in de centrale en de stad zelf een stralingsverken-

ning uit.51

 Onder de ministers en experts ontspon zich nu een fel debat over hoe 

je reactor vier het best kon koelen en hoe je de rotzooi die het ongeval had 

achtergelaten moest opruimen. Maar ze konden pas iets nuttigs onder-

nemen als de voorzitter van de commissie, Boris Sjtsjerbina, er was, en 

die was nog onderweg vanuit Moskou. Buiten was het helder en warm. 

In het naburige hotel was een traditionele Oekraïense bruiloft begonnen.

Boris Proesjinski cirkelde in een helikopter op lage hoogte rond de reac-

tor en besefte dat directeur Brjoechanov gelijk had wat betreft het lot van 

eenheid vier van de kerncentrale van Tsjernobyl.52 Toch kon het hoofd 

van het calamiteitenteam bij kernongevallen zijn ogen nauwelijks gelo-

ven.

 Het dak van de centrale hal was weg. Binnen was een gapende zwarte 

krater, waar meer dan tien verdiepingen aan vloeren en muren waren 

verdwenen alsof een gigantische lepel ze had opgeschept. De noordelijke 

muur van het gebouw was ingestort en uiteengespat in zwarte brokstuk-

ken die over heel het terrein en de platte daken van aangrenzende gebou-

wen verspreid lagen. In de ruïne van de hal zag hij het verwrongen wrak 

van de bokkraan van 120 ton, de machine die de splijtstofstaven verving, 

de primaire circulatiepompen en de noodkoelingstanks. De piloot liet de 

helikopter scheef hangen zodat de fotograaf van de centrale foto’s door 

het raam kon maken. Proesjinski zag dat het deksel van de reactor – Je-

lena, de 2000 ton zware schijf van beton en staal die hem van de buiten-

wereld afschermde – schuin omhoog stond. Daaronder, diep in het reac-

torvat, ontwaarde hij ondanks het zonlicht het gloeiende rooster dat werd 

gevormd door de resterende splijtstofcellen, en een enkele plek die fel 

geelrood brandde. Toen de helikopter weg zwenkte, dwong Proesjinski 
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zichzelf onder ogen te zien wat zijn geest nog steeds niet wilde accepte-

ren: reactor vier bestond niet meer.

Op een bijeenkomst om 16.00 uur in de vergaderzaal in het Witte Huis 

gaf hoofdingenieur Fomin eindelijk toe dat zijn mannen de afgelopen 

twaalf uur totaal vergeefs hadden geprobeerd om reactor vier van koelwa-

ter te blijven voorzien.53 Hij erkende dat de reactor was verwoest en dat er 

overal brokken zeer radioactief grafiet op de grond lagen. Er zou nog er-

ger nieuws komen.54 Fysici van de kerncentrale waren die ochtend in de 

besmette controlekamer vier geweest en hadden vastgesteld dat de regel-

staven voor de explosie niet geheel in de reactor waren afgedaald. Ze 

vermoedden nu dat er in de resterende splijtstof in het reactorvat weldra 

een nieuwe kritikaliteit zou ontstaan, wat een nieuwe kettingreactie in 

gang zou zetten. Maar die zou zich dan afspelen in de openlucht, waar-

door ze haar onmogelijk konden controleren. Als de reactor weer tot le-

ven kwam, was er grote kans op branden en explosies en konden er do-

delijke golven gamma- en neutronenstraling vrijkomen in de atmosfeer 

op nog geen 2500 meter van Pripjat. Uit hun schattingen bleek dat ze 

drie uur hadden om in te grijpen voor de nieuwe kritikaliteit intrad, even 

na zeven uur ’s avonds.

 Even voor 17.00 uur rende eerste luitenant Aleksandr Logatsjov van de 

burgerbeschermingseenheid van de oblast Kiev het Witte Huis binnen 

met de uitslag van zijn stralingsverkenning op het terrein van de centra-

le. Zijn pantservoertuig stoof met 100 kilometer per uur over de Lenin-

prospekt, zo hard dat het 7 ton wegende gevaarte op het hoogste punt van 

de spoorbrug door de lucht vloog. Daarna raasde het verder de trappen 

op en over het voetgangersplein naar de hoofdingang.55 De plattegrond 

die Logatsjov aan Malomoezj liet zien, toonde de stralingsniveaus vlak 

naast de kantine van de centrale, haastig neergekrabbeld met potlood: 

2080 röntgen per uur.

 ‘Je bedoelt milliröntgen, beste jongen,’ zei de partijchef.56

 ‘Röntgen,’ zei Logatsjov.

 Logatsjovs commandant bestudeerde de plattegrond. Hij drukte een 

sigaret uit en stak een volgende aan.

 ‘We moeten de stad evacueren,’ zei hij.
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Het vliegtuig met Sjtsjerbina en academielid Valeri Legasov aan boord 

landde op zaterdagavond om 19.20 uur op luchthaven Zhulhany van 

Kiev.57 Ze werden opgewacht door een delegatie nerveuze Oekraïense 

ministers en een glimmende stoet grote zwarte auto’s, die hen in de in-

vallende schemering naar de ispolkom van Pripjat brachten.58 Terwijl ze 

noordwaarts reden, zag Legasov de collectieve landbouwbedrijven plaats-

maken voor boerderijtjes en eindeloos moerasland, weelderige rivier-

vlakten en dicht dennenbos.59

 Ze stonden stijf van de spanning voor wat hun te wachten stond; het 

gesprek stokte en viel stil. In de steeds langer durende stilte wilde Legas-

ov maar één ding: dat ze op hun bestemming waren. Maar Sjtsjerbina, 

die ervaring had met gasleidingexplosies en andere industriële rampen, 

stapte in Pripjat met een zelfverzekerde glimlach uit zijn enorme Tsjai-

ka-limousine: een redder van de centraal geleide economie die zijn on-

dergeschikten kwam behoeden voor mogelijk hachelijke besluitvor-

ming.60

 Skljarov, de Oekraïense minister van Energie, was Sjtsjerbina in de 

loop der jaren vaak tegengekomen. De baas uit Moskou was dan op in-

spectiereis naar de vele krachtcentrales die in de republiek in aanbouw 

waren. Sjtsjerbina was met zijn zesenzestig jaar intelligent, energiek, 

een harde werker, stoer en zelfverzekerd, maar ook emotioneel en im-

pulsief, en altijd eropuit om te laten zien dat hij het beter wist dan ande-

ren, zelfs beter dan de specialisten.61 Wat hij, klein en tanig, miste aan 

lengte, maakte hij goed met een dominante houding. Sommigen hadden 

niets dan bewondering en respect voor hem. De minister van Energie 

vond hem vrijwel onmogelijk om mee samen te werken.

 Sjtsjerbina stelde zichzelf rustig aan de verzamelde experts voor tot hij 

bij Skljarov kwam, die inmiddels naar de kerncentrale was gereden en de 

verwoeste reactor met eigen ogen had aanschouwd.

 ‘Zo, schijt je in je broek van angst?’ vroeg Sjtsjerbina.63

 ‘Nog niet,’ antwoordde Skljarov. ‘Maar ik denk dat het wel die kant op 

gaat.’

 Boris Proesjinski was net terug van zijn verkenning rond de centrale. 

Terwijl Sjtsjerbina binnen gehoorsafstand kwam, stond Proesjinski in de 

hal en deelde hij zijn verontrustende ontdekkingen mee aan de Sovjetmi-
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nister voor Kernenergie. Na zijn helikoptervlucht over de reactor had 

Proesjinski zijn onderzoek op de grond voortgezet en de ruïne van een-

heid vier door een verrekijker bestudeerd. Vanaf de rand van het terrein 

zag hij de brokken grafiet her en der rond de centrale liggen. Het was 

voor hem zonneklaar dat er een explosie in de reactor was geweest en dat 

er tussen de ravage stukjes splijtstof moesten liggen.

 ‘We moeten de bevolking van de stad evacueren,’ zei Proesjinski.64

 ‘Waarom doe je zo paniekerig?’ vroeg Sjtsjerbina.

De eerste vergadering van de regeringscommissie begon iets na 22.00 

uur in het kantoor van de partijsecretaris van Pripjat op de derde verdie-

ping.65 Maar liefst dertig ministers, hoge militairen en specialisten op 

het gebied van kernenergie namen plaats op drie rijen stoelen naast de 

deur. Sjtsjerbina stond midden in de kamer aan een tafel die vol lag met 

plattegronden, documenten en sigarettenpeuken. Het was warm en de 

kamer stond blauw van de rook; de spanning was te snijden.

 Academielid Legasov luisterde terwijl Sjtsjerbina zich op de hoogte 

liet brengen door Malomoezj, de partijbons, en Majorets, de Sovjetminis-

ter van Energie.66 Deze twee gaven echter geen gedetailleerde informatie 

over de situatie in de kerncentrale of de stad, en hadden geen plan van 

aanpak voor de gevolgen van het ongeval. Ze zeiden alleen maar dat er 

kort na elkaar twee explosies waren geweest toen tijdens een test een 

turbine werd stilgelegd en dat de reactorhal was verwoest.67 Er waren 

honderden slachtoffers onder het personeel: twee mannen waren omge-

komen en de rest lag in het ziekenhuis. De stralingssituatie in eenheid 

vier was complex en de waarden in Pripjat waren weliswaar verre van 

normaal, maar vormden geen gevaar voor de menselijke gezondheid.

 Sjtsjerbina verdeelde de leden van de commissie in groepjes.68 Eentje 

moest de oorzaken van het ongeval onderzoeken, onder leiding van 

Mesjkov, de tweede man op het ministerie van Middelzware Machine-

bouw. Een tweede moest meer stralingsmetingen uitvoeren. Generaal 

Ivanov van de burgerbescherming en generaal Gennadi Berdov van het 

Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken gingen een eventuele 

evacuatie voorbereiden. Jevgeni Vorobjov, onderminister van Volksge-

zondheid voor de gehele Sovjet-Unie, nam alle medische kwesties op 
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zich. Tot slot ging Legasov zelf het team leiden dat de gevolgen van de 

ramp moest bestrijden.

Legasovs grootste zorg was de mogelijkheid van een nieuwe kettingreac-

tie in de resten van reactor vier, en de eigen fysici van de centrale dachten 

er net zo over.69 De operators hadden de splijtstof willen doordrenken 

door zakken boorzuurpoeder, dat het neutronen absorberende boor be-

vatte, in de waterreservoirs van het koelsysteem te gooien. Maar de che-

mische oplossing was verdwenen in het doolhof van kapotte en verwron-

gen pijpleidingen in de reactorhal. Ze wisten niet zeker waar deze was 

terechtgekomen, en de voorraad raakte nu op. De Oekraïense energiemi-

nister Skljarov beval nog eens 10 ton van het poeder over te laten komen 

van de kerncentrale Rovno, ruim 300 kilometer verder naar het westen. 

Maar de directeur van Rovno wilde er liever geen afstand van doen; stel 

dat híj met een noodgeval te maken kreeg?70 Toen het poeder eindelijk 

op transport ging, kreeg de vrachtwagen die het vervoerde panne. Het 

zou pas de volgende dag in Tsjernobyl aankomen.

 Legasov besefte ook dat de heldhaftige maar gedoemde pogingen van 

de operators om de verwoeste reactorkern met water te koelen slechts tot 

gevolg hadden dat de kelders van de eenheden drie en vier blank stonden 

met besmet water en dat er wolken radioactieve stoom de lucht in dre-

ven.71 Dan was er nog de krachtige stroom radioactieve aerosolen die op-

steeg uit de krater van reactor vier. Het gloeiende rooster van splijtstof-

cellen en de onheilspellend oplichtende plek die Proesjinski vanuit de 

helikopter zag, wezen er sterk op dat daar iets in brand stond. Het vuur 

moest op een of andere manier worden gedoofd en de reactor moest 

hermetisch worden afgesloten.

 De brokstukken die uit de kern waren geslingerd, hadden de centrale 

en zijn terrein in een radioactief mijnenveld veranderd. Eenheid vier kon 

nog slechts zeer kortstondig worden benaderd; langer zou dodelijk zijn. 

Het was onmogelijk om voldoende dichtbij te komen om de reactor te 

bedekken of zelfs maar de brand te blussen met conventionele middelen 

zoals schuim, of water, zoals de Britten bijna dertig jaar eerder bij Winds-

cale hadden gedaan. Maar niemand in de commissie kon bedenken hoe 

de reactor kon worden gesmoord. Legasov keek ontsteld om zich heen: 
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de politici wisten niets van kernfysica en de wetenschappers en technici 

waren zo verlamd door vertwijfeling dat ze geen oplossing konden be-

denken. Iedereen wist dat er íéts moest gebeuren, maar wat?72

 Terwijl er nog steeds miljoenen curie aan radionucliden de lucht bo-

ven reactor vier in vlogen, konden de experts in het Witte Huis het nog 

steeds niet eens worden over het wel of niet evacueren van Pripjat. De 

stralingsverkenners van de burgerbescherming hadden sinds het begin 

van de middag elk uur metingen gedaan in de stad en vonden de cijfers 

alarmerend: in de Lesi Oekrainki-straat, nog geen 3 kilometer van de re-

actor, registreerden ze halverwege de middag 0,5 röntgen per uur; tegen 

de avond was dat opgelopen naar 1,8 röntgen.73 Deze waarde was tiendui-

zenden malen hoger dan normale achtergrondstraling, maar de Sovjeton-

derminister van Volksgezondheid hield vol dat dit geen directe bedreiging 

voor de bevolking inhield. Hij haalde gepikeerd de weggemoffelde ramp 

in Majak uit 1957 aan, toen de bevolking van de gesloten stad ook niet 

weg hoefde. ‘Ze hebben de mensen daar nooit geëvacueerd!’ zei hij. 

‘Waarom zou je dat hier dan wel doen?’74

 De drempel die de Sovjetautoriteiten officieel hadden vastgesteld voor 

evacuatie in het geval van een kernramp, lag inderdaad veel hoger. Vol-

gens het staatsdocument ‘Criteria voor de besluitvorming omtrent de 

bescherming van de bevolking bij een ongeval met een kernreactor’ was 

evacuatie slechts verplicht wanneer burgers een dosis voor het leven op-

liepen van 75 rem, vijftien keer zoveel als per jaar veilig werd geacht voor 

medewerkers van een kerncentrale.75 Er waren zelfs tegenstrijdige voor-

schriften voor wanneer men de bevolking moest waarschuwen dat er een 

stralingslek was, en het was onduidelijk wie uiteindelijk het gezag had 

om een evacuatie te verordonneren.76 Sjtsjerbina was misschien bang dat 

dit tot paniek in Pripjat zou leiden, hoewel hij op dat moment weinig 

reden had om te denken dat Sovjetburgers hun zelfbeheersing verloren 

als ze werden ingelicht over een ongeval. Ze waren immers sinds jaar en 

dag gewend aan nieuws over rampspoed en stonden wantrouwig tegen-

over officiële informatie.77 Urgenter was de drang van de staat tot ge-

heimhouding. Op zaterdag hadden de mannen van de militsia tegen de 

ochtendschemer het gehele gebied afgezet met wegversperringen, en 

vervolgens sloot de kgb de interlokale telefoonlijnen van de stad af.78 
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Tegen de avond waren ook de plaatselijke lijnen dood en waren de bur-

gers van Pripjat nog steeds niet via de radio ingelicht over het ongeval, 

laat staan dat ze waren gewaarschuwd om binnen te blijven en ramen en 

deuren te sluiten. Maar mochten ze gaan evacueren, dan wist Sjtsjerbina 

dat het onmogelijk zou zijn de exodus van de vijftigduizend burgers van 

een hele atomgrad te verdoezelen.

 De commandanten van de burgerbescherming en de fysici waren het 

echter niet eens met de optimistische voorspelling van de minister van 

Volksgezondheid: de stralingssituatie in de stad was misschien op korte 

termijn acceptabel, maar die zou toch echt niet beter worden. De stoom-

pluim van de reactor dreef tot nu toe noord-noordwestwaarts, weg van 

Pripjat en Kiev, richting Wit-Rusland. Op zaterdagmiddag registreerden 

troepen Chemische Oorlogvoering externe stralingsdoses van een le-

vensbedreigende 30 röntgen per uur langs zijn route, op een afstand van 

maar liefst 50 kilometer van de centrale.79 Maar de wind kon elk moment 

van richting veranderen, en het onweerde al in het zuidoosten. Het min-

ste regenbuitje boven Pripjat zou voor radioactieve fall-out zorgen, met 

vreselijke gevolgen voor de bevolking.80 De Oekraïense president had 

vanuit Kiev al unilateraal bevolen transport te regelen voor een mogelijke 

evacuatie van de stad, ruim duizend bussen en vrachtwagens. Zonder 

toestemming van de top gebeurde er echter niets. En Sjtsjerbina wilde 

meer informatie voor hij een beslissing nam. Hij besloot tot de ochtend 

te wachten.81

 Intussen roerde zich iets in het gapende vat van reactor vier. Op zater-

dagavond rond acht uur zag de waarnemend wetenschappelijk hoofdin-

genieur een robijnrode gloed tussen de brokstukken.82 Daarna volgden 

kleine explosies en felwitte flitsen die als geisers van licht uit de ruïne 

van de centrale omhoogschoten en de hele 150 meter hoge ventilatie-

schoorsteen verlichtten. Twee uur later nam een team onder leiding van 

een lid van vniiaes, het instituut voor kernonderzoek van het ministerie 

van Energie, monsters van het koelmiddelkanaal toen een bulderend ge-

rommel de muren van eenheid vier deed trillen.83 De technici zochten 

dekking onder een kokerbrug terwijl het gloeiende brokjes regende en de 

naalden van hun stralingsmeters doorsloegen.
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In Pripjat gingen de vergaderingen van de regeringscommissie eindeloos 

door. Er hing nog steeds een sfeer van ongeloof: op een gegeven moment 

stelde een assistent van de voorzitter een actieplan voor de reparatie van 

reactor vier op, zodat die weer op het net kon worden aangesloten, hoewel 

het op dat moment duidelijk was dat zoiets uitgesloten was. En volgens 

Vitali Skljarovs verslag werd een vergadering kort voor middernacht on-

derbroken door een functionaris die Sjtsjerbina meedeelde dat secreta-

ris-generaal Gorbatsjov hem zo dadelijk zou gaan bellen voor een rapport 

over de situatie. De onderminister verzocht allen de kamer te verlaten. 

Toen Skljarov opstond om ook te vertrekken, hield Sjtsjerbina hem tegen.

 ‘Nee, nee, ga zitten,’ zei hij. ‘Luister naar wat ik ga zeggen. En dan 

vertel jij jouw bazen straks precies hetzelfde.’

 De vch, de geheime hogefrequentielijn uit Moskou, rinkelde en Sjt-

sjerbina nam op.

 ‘Er heeft zich een ongeval voorgedaan,’ zei de onderminister tegen 

Gorbatsjov. ‘De paniek is compleet. De partijorganen, noch de secretaris 

van de oblast, noch de rayoncomités zijn hier aanwezig. Ik ga eisen dat 

de onderminister van Energie alle eenheden weer opstart. We nemen 

alle noodzakelijke maatregelen om het ongeval te liquideren.’

 Sjtsjerbina zweeg even toen Gorbatsjov sprak.

 Ten slotte zei Sjtsjerbina ‘Oké’, en legde de hoorn op de haak. Hij 

wendde zich tot Skljarov.

 ‘Heb je dat allemaal gehoord?’

 Dat had hij; hij was verbijsterd. ‘Je kunt de reactor niet herstellen, 

omdat er geen reactor meer is,’ zei hij. ‘Hij bestaat niet meer.’

 ‘Jij bent een paniekzaaier.’

 ‘Ik heb het met mijn eigen ogen gezien.’

 Een paar minuten later ging de speciale telefoon opnieuw. Deze keer 

was het Sjtsjerbytsky, de chef van de Oekraïense Communistische Partij.

 Sjtsjerbina herhaalde tegen Sjtsjerbytsky wat hij zojuist tegen Gor-

batsjov had gezegd: een handen-uit-de mouwen-actieplan, gebaseerd op 

ontkenning en fantasie. Toen gaf hij de telefoon aan Skljarov.

 ‘Hij wil jou spreken. Zeg gewoon wat ik net zei.’

 ‘Ik ben het niet eens met wat kameraad Boris Jevdokimovitsj zegt,’ zei 

Skljarov. ‘We moeten iedereen evacueren.’
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 Sjtsjerbina rukte de energieminister de hoorn uit de hand.

 ‘Hij is een paniekzaaier!’ riep hij tegen Sjtsjerbytsky.84 ‘Hoe wil je al 

die mensen evacueren? Het zou een vernedering voor het oog van heel 

de wereld zijn!’

DRU
KPR

OEF



160

8

Zaterdag 6.15 uur, Pripjat

Het was even na 3.00 uur toen Aleksandr Jesaoelov wakker schrok van 

de telefoon. Verdomme, dacht hij. Weer een weekend naar de haaien.

 Zijn vrouw en kinderen logeerden een paar weken bij zijn schoonfa-

milie en hij verheugde zich op een paar dagen voor zichzelf; misschien 

lukte het wel om wat te gaan vissen. Met twee kinderen in huis, een 

dochter van vijf jaar en een zoontje van bijna zes maanden, was er altijd 

werk aan de winkel, zelfs zonder zijn baan. En als vicevoorzitter van Prip-

jats ispolkom, het equivalent van waarnemend burgemeester, tolde Jesa-

oelov doorgaans van het ene administratieve probleem naar het andere.

 Hij was naar Pripjat gekomen vanuit Kiev, waar hij op de financiële 

planningsafdeling van de gemeente had gewerkt. Het was een mooie 

stap omhoog voor de drieëndertigjarige boekhouder en zijn gezin: weg 

uit de morsige collectieve flat met elke ochtend een rij voor de badkamer, 

en op naar de frisse lucht van het platteland en een prestigieuze baan 

met zijn eigen secretaresse en gebruik van een dienstauto, weliswaar een 

roestbak, maar hij reed. Jesaoelov vond zijn nieuwe verantwoordelijkhe-

den echter zwaar. Hij moest Pripjats begroting, uitgaven en inkomsten 

beheren, maar deed ook dienst als hoofd van de planningscommissie en 

hield toezicht op transport, gezondheidszorg, communicatie, wegen en 

straatvegen, het arbeidsbureau en de verdeling van bouwmaterialen. Er 

ging altijd wel iets mis.2 En de burgers van Pripjat aarzelden dan niet om 

te klagen.
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 De beller was Maria Bojartsjoek, de secretaris van de ispolkom.3 Ze 

was zojuist gewekt door een buurman die net van de kerncentrale kwam. 

Er was een ongeval geweest: een brand, misschien een explosie.

 Om 3.50 uur zat Jesaoelov aan zijn bureau op het kantoor van de ispol-

kom, op de tweede verdieping van het Witte Huis. De voorzitter, ofwel de 

burgemeester, was naar de centrale gegaan om uit te vinden wat er aan 

de hand was. Jesaoelov belde het hoofd van Pripjats burgerbescherming, 

die uit zijn bed sprong en naar het kantoor vloog. Maar geen van beiden 

wisten ze wat ze moesten doen. De centrale had zijn eigen burgerbe-

scherming en de stad was nooit betrokken geweest bij zijn oefeningen. 

Er waren eerder ongevallen in de centrale geweest, maar die waren altijd 

met een minimum aan omhaal verholpen.

 Nu belden ze elk nummer op de centrale dat ze hadden, maar nie-

mand wilde hun iets vertellen. Ze overwogen erheen te rijden, maar had-

den geen auto. Ze konden alleen maar afwachten. Buiten wierpen de 

straatlantaarns amberkleurig licht over het plein; de flats op de Koertsja-

tovstraat bleven donker en stil.

 Maar tegen de tijd dat het licht werd, zag Jesaoelov van achter zijn bu-

reau een ambulance de Leninprospekt af komen racen uit de richting van 

de centrale. De zwaailichten flitsten, maar de sirene zweeg. De chauffeur 

nam bij meubelzaak Regenboog een scherpe bocht naar rechts, scheurde 

langs de zuidrand van het plein en zwenkte toen weg in de richting van 

het ziekenhuis. Kort daarop volgde een tweede ambulance, die ook om de 

hoek verdween.

 De blauwe lichten ebden weg in de verte en het werd weer stil. Maar 

toen snelde er nog een ambulance voorbij.4 En nog een. Jesaoelov begon 

te vermoeden dat er met dit ongeval toch iets anders aan de hand was.5

Toen het licht werd, ging onder mensen met vrienden of familieleden in 

de nachtploeg het gerucht dat er een ongeval was gebeurd op de centrale. 

Maar niemand kon precies vertellen wat er aan de hand was.

 Rond 7.00 uur was Andrej Gloechov, die in het natuurkundig labora-

torium van de centrale werkte, thuis in zijn flat aan de Prospekt Stroïtelej 

toen de telefoon ging. Het was een vriend van de afdeling Instrumentatie 

en Besturing. Ook hij was thuis en had gehoord dat er iets was misge-
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gaan op de centrale, maar hij wist verder geen details. Als lid van de afde-

ling Nucleaire Veiligheid kon Gloechov direct met de controlekamers 

van alle vier de reactors bellen. Zou hij misschien eens wat rond willen 

vragen?

 Gloechov hing op en belde zijn vriend Leonid Toptoenov, aan het bu-

reau van de hoofdingenieur reactorbesturing van eenheid vier. Maar er 

werd niet opgenomen. Vreemd, dacht hij. Misschien heeft hij het druk. 

Hij probeerde controlekamer twee, waar de hoofdingenieur reactorbe-

sturing onmiddellijk opnam.

 ‘Goedemorgen, Boris,’ zei Gloechov. ‘Hoe gaat het?’6

 ‘Oké,’ zei de ingenieur. ‘We voeren het vermogen van eenheid twee 

op. Parameters zijn normaal. Niets bijzonders te melden.’

 ‘Oké. Hoe zit het met eenheid vier?’

 Er volgde een lange stilte.

 ‘Ons is verboden daarover te praten. Je kunt beter uit het raam kijken.’

 Gloechov liep het balkon op. Zijn flat was op de vijfde verdieping en 

vanaf zijn positie vlak achter het nieuwe reuzenrad had hij goed uitzicht 

op de centrale. Maar hij kon weinig bijzonders ontdekken. Boven reactor 

vier hing wat rook in de lucht. Gloechov dronk een kop koffie en zei te-

gen zijn vrouw dat hij op de Koertsjatovstraat de bus ging opwachten die 

de nachtploeg terugbracht van de centrale. Zij zouden hem kunnen ver-

tellen wat er speelde.

 Hij wachtte bij de bushalte, maar de mannen van de nachtploeg kwa-

men niet. In plaats daarvan stopte er een vrachtwagen vol politieagenten. 

Gloechov vroeg wat er was gebeurd. ‘Het is niet duidelijk,’ zei de agent. 

‘De muur van de reactorhal is ingestort.’

 ‘Wát?’

 ‘De muur van de reactorhal is ingestort.’

 Dat was niet te bevatten. Maar Toptoenov zou ongetwijfeld een verkla-

ring hebben.

 Misschien heb ik de bus gewoon gemist, dacht Gloechov. Misschien is 

Leonid al thuis.

 Vanaf de bushalte was het nog geen kwartier lopen naar Toptoenovs 

flatgebouw. Gloechov klom naar de bovenste verdieping, ging boven aan 

de trap rechtsaf en liep naar de deur aan het eind van de gang: nummer 
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88, fraai bekleed met rood imitatieleer.7 Hij drukte op de zoemer. Hij 

drukte nog eens. Er kwam geen antwoord.

Het ziekenhuis van Pripjat, medisch centrum 126, was een klein com-

plex van lichtbruine gebouwen achter een laag ijzeren hek aan de 

oostrand van de stad.8 Met 420 bedden, 1200 man personeel en een gro-

te kraamafdeling was het goed uitgerust om in de behoeften van de groei-

ende stad en zijn jonge bevolking te voorzien. Maar het was niet berekend 

op een rampzalig stralingsongeval en toen zaterdagochtend in alle vroegte 

de eerste ambulances binnenkwamen, was het al snel te veel voor het 

personeel. Aangezien het weekend was, waren artsen moeilijk te vinden, 

en in het begin begreep niemand waar het om ging. De geüniformeerde 

jonge mannen die van de centrale werden binnengebracht, klaagden over 

hoofdpijn, een droge keel en duizeligheid. Sommigen hadden een vrese-

lijk paars gezicht; anderen waren lijkbleek. Weldra waren ze allemaal aan 

het kokhalzen en braken; ze vulden wasbakken en emmers tot hun maag 

leeg was, en zelfs toen konden ze niet ophouden. De verpleegster die de 

triage deed, begon te huilen.

 Tegen 6.00 uur stelde de directeur van het ziekenhuis officieel stra-

lingsziekte vast en bracht hij het Instituut voor Biofysica in Moskou op de 

hoogte.9 De mannen en vrouwen die van de centrale kwamen moesten 

zich uitkleden en hun persoonlijke bezittingen afgeven: horloges, geld, 

partijkaarten.10 Het was allemaal besmet. Tegen de ochtend waren er ne-

gentig patiënten opgenomen. Onder hen waren de mannen uit controleka-

mer vier: hoofdingenieur reactorbesturing Leonid Toptoenov, voorman 

Aleksandr Akimov en hun dictatoriale baas adjunct-hoofdingenieur Ana-

toli Djatlov.

 Djatlov weigerde aanvankelijk behandeld te worden en zei dat hij al-

leen maar wilde slapen.11 Maar een verpleegster legde hem toch aan een 

infuus, en daar knapte hij wat van op. Ook anderen leken er niet zo heel 

ernstig aan toe te zijn. Aleksandr Joevtsjenko voelde zich duizelig en op-

gewonden, maar viel al snel in slaap en werd alleen even wakker toen hij 

van een verpleegster een infuus kreeg. Hij herkende haar als een buur-

vrouw uit zijn flatgebouw en vroeg haar of ze na haar dienst naar zijn 

vrouw wilde gaan om te vertellen dat hij straks thuis zou komen. Joevts-
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jenko en zijn vrienden probeerden intussen in te schatten hoeveel stra-

ling ze hadden opgelopen: 20 rem, dachten ze, of misschien 50. Maar 

een van hen, een marineveteraan die ooit een ongeval op een kernonder-

zeeër had meegemaakt, sprak uit ervaring: ‘Bij vijftig ga je niet kotsen,’ 

zei hij.12

 Vladimir Sjasjenok, die door zijn collega’s was gered uit het vernielde 

compartiment 604, was als een van de eersten binnengebracht. Zijn li-

chaam zat onder de blaren en brandwonden, zijn ribbenkast was inge-

deukt en zijn rug leek gebroken te zijn.13 En toch zag de verpleegster zijn 

lippen bewegen toen hij binnenkwam. Hij probeerde iets te zeggen. Ze 

boog zich naar hem toe. ‘Ga bij me vandaan, ik kom uit het reactorcom-

partiment,’ zei hij.14

 De verpleegster plukte de flarden vuile kleding van zijn huid en legde 

hem in een bed op de intensive care, maar ze konden weinig voor hem 

doen. Tegen 6.00 uur was Sjasjenok dood.

Het was nog geen acht uur toen Natalia Joevtsjenko de deurbel hoorde 

rinkelen.15 Ze was vroeg wakker geworden, moe en ongerust. Haar zoon-

tje was verkouden en had de hele nacht door gehuild, en Natalia’s onrust 

van de vorige avond was alleen maar toegenomen. Maar Pripjats kinde-

ren hadden les op zaterdagochtend en ze moest om half negen voor de 

klas staan. Dus waste ze zich, kleedde zich aan en wachtte tot Aleksandr 

terug zou komen van de centrale. De nachtdienst eindigde om acht uur 

en als hij zich naar de bus haastte, was hij net op tijd thuis om Kirill over 

te nemen voor Natalia weg moest.

 Maar in plaats van haar echtgenoot, stond er een vreemde voor de 

deur: een vrouw wier gezicht haar bekend voorkwam, maar die ze eerst 

niet kon plaatsen. Het was een buurvrouw die in het ziekenhuis werkte.

 ‘Natalia,’ zei ze, ‘je man vroeg me je te zeggen dat je niet naar je werk 

moet gaan. Hij ligt in het ziekenhuis. Er is een ongeluk gebeurd op de 

centrale.’

 Om de hoek, in de Helden van Stalingradstraat, hoorde Maria Prot-

senko commotie in de flat beneden de hare.16 Ze sloeg met een lepel op 

de keukenradiator, zoals ze altijd deed wanneer ze de buren beneden 

belangrijk nieuws wilde vertellen of iets lekkers voor hen allen op het 
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fornuis had staan. Het antwoord klonk meteen terug: ‘Kom naar bene-

den!’

 Protsenko, een kleine, maar geduchte vrouw van tweeënveertig die 

haar donkere, krullende haar functioneel kort droeg, had Chinees-Russi-

sche ouders en was geboren in China, maar gesmeed in de smeltkroes 

van de Sovjet-Unie. Haar grootvader was tijdens Stalins zuiveringen op-

gepakt en verdwenen in de goelagarchipel; toen ze een baby was stierven 

haar beide oudere broers aan difterie omdat ze in het Chinese grensstad-

je waar ze woonden na de avondklok niet naar een dokter mochten. Haar 

diepbedroefde vader zonk daarna weg in een opiumverslaving en haar 

moeder vluchtte naar het Sovjet-Russische Kazachstan, waar ze Maria 

alleen opvoedde. Protsenko studeerde architectuur aan het Instituut voor 

Wegen en Transport in Oest-Kamenogorsk en was nu zeven jaar Pripjats 

hoofdarchitect, met haar eigen kantoor op de tweede verdieping van de 

ispolkom. Van daaruit leidde ze de nieuwe bouwprojecten met een 

scherp, niet des Sovjets, oog voor detail. Geweerd uit de partij vanwege 

haar Chinese afkomst, deed ze haar werk met de bevlogenheid van een 

buitenstaander. Ze liep de straten af met een liniaal en controleerde de 

kwaliteit van de betonnen panelen in nieuwe flatgebouwen. Ze foeterde 

bouwvakkers uit wegens slordige trottoirs: ‘Kinderen breken er hun be-

nen en hoe voel je je dan?’ Wanneer overreding niet werkte, vuurde ze 

een scheldkanonnade af.17 Sommige mannen waren bang voor haar.

 Veel van Pripjats flats en belangrijke gebouwen, zoals het cultuurpa-

leis, het hotel en de ispolkom zelf, waren opgetrokken volgens gestan-

daardiseerde blauwdrukken uit Moskou, die precies zo tot in elke uit-

hoek van de Sovjet-Unie moesten worden nagebouwd. Maar Protsenko 

deed er alles aan om ze uniek te maken. De heersende staatsdoctrine 

vroeg om een sombere, ‘proletarische esthetiek’, de verwerping van wes-

terse opvattingen over individualiteit in het belang van spaarzaamheid, 

maar zij streefde naar schoonheid.18 Protsenko werkte zuinig met kleine 

hoeveelheden hardhout, keramische tegels of graniet om het interieur 

van Pripjats openbare ruimten te decoreren. Ze ontwierp een parketvloer 

en gietijzeren schermen in een botanisch patroon voor het restaurant, en 

verwerkte kleine marmeren tableaus in de muren van het cultuurpaleis. 

Ze maakte mee dat de stad groeide van slechts twee naar drie en toen vier 
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districten. Ze hielp bij het kiezen van namen voor de nieuwe straten en 

lette op de details van alle nieuwe voorzieningen van de stad. De biblio-

theek, het zwembad, het winkelcentrum, het sportstadion: alles ging 

door haar handen.

 Toen Protsenko die ochtend haar appartement verliet, verwachtte ze 

de hele dag op haar kantoor te zitten, druk met de voorbereiding van 

weer een stadsuitbreiding. De vorige dag nog had ze een delegatie van 

het instituut voor stadsontwikkeling uit Kiev ontvangen. Ze werkten sa-

men aan de infrastructuur van Pripjats zesde nieuwe district, dat op 

drooggelegd land naast de rivier moest verrijzen. Het was bedoeld als 

huisvesting voor de werknemers die de eerste reactors van directeur Br-

joechanovs gigantische Tsjernobyl Twee-centrale zouden gaan beman-

nen. Er werd al zand opgebaggerd uit de rivier voor de fundamenten van 

de nieuwe wijken. Wanneer die klaar waren, zou Pripjat maar liefst twee-

honderdduizend inwoners tellen.19

 Toen Protsenko naar haar onderburen liep, was het pas acht uur op 

zaterdagmorgen. Haar vijftienjarige dochter was al naar school; haar 

man, die als mecanicien voor de gemeente werkte, lag nog te slapen. Ze 

trof haar goede vriendin Svetlana en haar echtgenoot Viktor aan aan hun 

keukentafel. Ondanks het vroege tijdstip dronken ze glaasjes illegaal ge-

stookte wodka, of samogon. Svetlana vertelde dat haar broer had gebeld 

vanaf de centrale. Er was een explosie geweest.

 ‘We gaan de sjitiki verjagen!’ zei Viktor en hief zijn glas.20 Zoals veel 

bouwvakkers en elektriciens van de centrale geloofde hij dat je van stra-

ling besmette deeltjes in je bloed kreeg, sjitiki, en dat wodka daar een 

nuttige bescherming tegen was. Net toen Protsenko wilde zeggen dat 

samogon waarschijnlijk te sterk voor haar was, ongeacht de aanleiding, 

verscheen haar eigen man in de deuropening: ‘Er is telefoon voor je.’21

 Het was de secretaris van de ispolkom. ‘Ik kom eraan,’ zei Protsenko.

Tegen 9.00 uur waren honderden leden van de militsia op de been in de 

straten van Pripjat, en alle wegen naar de stad waren door de politie afge-

zet.22 Maar toen de leiders van de stad – inclusief Protsenko, waarne-

mend burgemeester Jesaoelov, Pripjats hoofd van de burgerbescherming 

en directeuren van scholen en bedrijven – in het Witte Huis bijeenkwa-
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men voor spoedoverleg, begon de dag elders in de wijken precies zoals 

op andere warme zaterdagochtenden.23

 Op de vijf scholen en de kleuterscholen Goudvis en Zonneschijntje 

begonnen duizenden kinderen aan hun lessen. Buiten liepen moeders 

met kinderwagens onder de bomen. Mensen gingen naar het strand aan 

de rivier om te zonnebaden, te vissen en te zwemmen. In de supermark-

ten sloegen mensen verse groente, worst, bier en wodka in voor de 1 

mei-viering. Anderen gingen naar hun moestuintje aan de rand van de 

stad. Voor het café bij de aanlegsteiger trof men nog snel wat voorberei-

dingen voor een bruiloft in de openlucht, en in het stadion was het voet-

balelftal van de stad bezig met de warming-up voor de wedstrijd van die 

middag.24

 In de vergaderzaal op de vierde verdieping van het Witte Huis nam 

Vladimir Malomoezj, de adjunct-partijsecretaris voor de oblast Kiev, het 

woord. Malomoezj was een uur eerder uit Kiev aangekomen en aange-

zien de partij in noodgevallen boven het bestuur stond, had hij nu de 

leiding.25 Naast hem stonden de twee machtigste mannen van de stad: de 

directeur van de kerncentrale, Viktor Brjoechanov, en bouwopzichter Va-

sili Kizima.

 ‘Er heeft zich een ongeval voorgedaan,’ zei Malomoezj, maar verder 

gaf hij geen informatie.26 ‘De omstandigheden worden op dit moment 

geëvalueerd. Wanneer we meer details weten, laten we jullie dat weten.’

 Intussen moest alles in Pripjat gewoon doorgaan zoals altijd.27 Kinde-

ren konden op school blijven; de winkels moesten openblijven; de huwe-

lijken die voor die dag gepland stonden, gingen gewoon door.

 Natuurlijk waren er vragen.28 Leden van de Jonge Pioniers van school 

drie – vijftienhonderd kinderen in totaal, lid van het communistische 

equivalent van de verkenners – zouden die dag bijeenkomen in het cul-

tuurpaleis. Kon die samenkomst doorgaan? En voor de volgende dag 

stond er een hardloopwedstrijd voor kinderen door Pripjats straten op 

stapel. Kon die ook doorgaan? Malomoezj verzekerde de schooldirecteur 

dat er geen reden was om de plannen aan te passen; alles kon gewoon 

doorgaan.

 ‘En raak alstublieft niet in paniek,’ zei hij. ‘Raak onder geen beding in 

paniek.’29
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Een eenzame pantserwagen, het voorste stralingsverkenningsvoertuig 

van het 427ste Gemechaniseerde Regiment Rode Vaandel van de Sovjet-

burgerbescherming, sloeg om 10.15 uur langzaam links af op de weg van 

Kiev naar Pripjat.30 De luiken zaten potdicht, de dosimetrie-instrumen-

ten stonden aan en de motor ronkte terwijl hij de brug over het spoor op 

reed. De stad kwam in zicht door de dikke, kogelvrije raampjes. Alles 

leek normaal.

 De overige voertuigen van de verkenningscolonne reden er geheel vol-

gens het gevechtsprotocol zo’n 800 meter achter, maar sloten nu aan bij 

de voorste wagen op het plein voor het Witte Huis. De troepen van de 

burgerbescherming hadden bevel gekregen om in de stad en omgeving 

op stralingsverkenning te gaan, maar het ontbrak hun aan gedetailleerde 

plattegronden van de kerncentrale en Pripjat. Een detachement trof op 

de tweede verdieping van het Witte Huis Maria Protsenko aan, die kaar-

ten van de stad had maar die niet kon kopiëren. Met kopieerapparaten 

kon je immers samizdatmateriaal vermenigvuldigen en daarom werd het 

gebruik van de paar machines die de Sovjet-Unie rijk was, streng gecon-

troleerd door de kgb.31 Protsenko ging aan haar tekentafel zitten en begon 

zo snel ze kon een plattegrond van de stad te schetsen.32

 Tegen het middaguur splitsten de stralingsverkenners zich op in 

groepjes en reden ze de stad in om metingen te doen. Op dat moment 

vloog een Mi-8-helikopter van het 225ste samengesteld squadron van het 

Sovjetleger vanuit het zuiden op Pripjat af.33 Op de stoel van de piloot zat 

kapitein Sergej Volodin, die samen met zijn tweekoppige bemanning die 

ochtend stand-by was geweest op de militaire luchthaven in Borispol.34 

De dienst maakte deel uit van een roulatieschema waarin altijd een heli-

kopterbemanning paraat stond voor noodgevallen in het militaire district 

Kiev. Volodin en zijn mannen hielden zich doorgaans bezig met een 

prettiger baantje, namelijk het vervoer van hoge Sovjetfunctionarissen 

door de republiek. Hun helikoper was daar speciaal voor aangepast met 

tapijt in de cabine, verstelbare leunstoelen, een toilet en zelfs een bar. Ze 

hadden weliswaar verplicht training gehad voor het uitvoeren van ge-

vechtsmissies in de bergen van Afghanistan, maar waren daar nooit voor 

opgeroepen.

 Rond 9.00 uur die ochtend kreeg Volodin bevel om een stralingsver-
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kenningsvlucht boven de kerncentrale van Tsjernobyl uit te voeren.35 Op 

de heenweg moest hij een hoge officier van de burgerbescherming op-

pikken, die hem de nodige informatie kon geven.36 Volodin diende zijn 

vluchtplan in en ging toen naar de dienstdoende officier om dosimeters 

voor hem en zijn bemanning op te halen. Maar de batterijen waren ver-

roest. De enige die ze kon vervangen, was de officier van de chemische 

dienst van het squadron, en die was aan de andere kant van de basis een 

garage voor de commandant aan het bouwen. Volodin besloot dat hij ook 

zonder kon. En hoewel zijn mannen en hij voor deze missie waren uitge-

rust met gasmaskers en rubberen overalls, was vliegen in zo’n pak on-

mogelijk.37 Het was nog mooi weer en het was warm in de cockpit, zelfs 

in hun zomeruniformen. Rond 10.00 uur startte de boordwerktuigkun-

dige de motoren en Volodin steeg op in hemdsmouwen. Hij pikte de 

man van de burgerbescherming op – een majoor, gewapend met zijn 

eigen militaire meetinstrumenten – en vloog verder naar Pripjat om daar 

nieuwe instructies te krijgen.

 Volodin kende Pripjat goed.38 Hij vloog de helikopters van het squa-

dron vaak naar de grote militaire vliegtuigfabriek in het Litouwse Kaunas 

voor de jaarlijkse onderhoudsbeurt, en die reis voerde hem langs de glan-

zende witte dozen van de kerncentrale. Soms zette hij uit nieuwsgierig-

heid de militaire dp-3-stralingsmeter aan, die achter zijn stoel in de cock-

pit zat. De dp-3 was bedoeld voor gebruik na een kernaanval en kon 

worden afgesteld op vier schalen van gevoeligheid: van 10 tot 100, 250 en 

ten slotte 500 röntgen. Maar hij had de naald zelfs nog nooit zien trillen.

 Nu de piloot de centrale op 200 meter hoogte naderde, zag hij witte 

rook boven de gebouwen zweven. Hij beval de boordwerktuigkundige de 

stralingsmeter in de cockpit aan te zetten. Zijn navigator zat klaar om op 

grond van de metingen in de lucht de geschatte waarde van de straling op 

de grond te berekenen. Volodin zag een gele Ikarusbus tussen de nog 

onvoltooide eenheden vijf en zes rijden. Nou, dacht hij, als er daar nog 

mensen aan het werk zijn, zal alles wel in orde zijn.

 Toen zag hij dat de westzijde van de centrale was ingestort. Binnen 

brandde er iets.

 ‘Achttien röntgen per uur,’ meldde de boordwerktuigkundige. ‘Het 

stijgt snel.’ De majoor van de burgerbescherming deed het deurtje van 
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de cockpit open om te zeggen dat zijn hand radioactief was. Hij had een 

raampje opengedaan om buiten zelf een meting te doen: 20 röntgen per 

uur.

 Volodin vloog langs de centrale en maakte zich op om de helikopter in 

Pripjat aan de grond te zetten, zodat de majoor instructies kon halen voor 

de verkenningsvlucht. Hij cirkelde om de stad om tegen de wind in te 

landen. Hij zag veel mensen op straat, en mensen die zaten te vissen op 

de oever van de rivier of aardappels pootten in hun moestuintje. De he-

mel was helderblauw, het bos levendig groen. Boven hem gleed een 

zwerm witte meeuwen voorbij.

 Volodin zette de Mi-8 vlak bij een speeltuin aan de zuidwestrand van 

de stad aan de grond, waar hij hopelijk niet al te veel opschudding zou 

veroorzaken. Maar de machine trok altijd veel bekijks als hij in de buurt 

van burgers landde. Hij werd al snel omringd door een drom volwasse-

nen en kinderen. De volwassenen wilden weten wat er op de centrale aan 

de hand was en wanneer ze weer naar hun werk konden. De kinderen 

wilden in de helikopter kijken. Terwijl de majoor van de burgerbescher-

ming de stad in liep, liet Volodin ze telkens in groepjes van zes of zeven 

binnen om rond te kijken.

Op de centrale had het personeel dat ’s nachts telefonisch was opgeroe-

pen gezelschap gekregen van de mensen van de normale ochtendploeg, 

die zoals altijd om acht uur wilden beginnen. Op het bouwhoofdkwar-

tier, slechts 400 meter van eenheid vier, was zoals gewoonlijk de dage-

lijkse briefing begonnen, maar deze werd onderbroken door nieuws over 

een ongeval en iedereen werd naar huis gestuurd.39 Toch was er nauwe-

lijks sprake van schrik. In de centrale gebeurden zo vaak ongelukjes en 

er had nog nooit iemand last gehad van straling. De vorige keer dat er 

zoiets als dit gebeurde, kwamen er tankwagens in Pripjat om de straten 

schoon te spuiten. In hun kielzog speelden kinderen blootsvoets in het 

ontsmettende schuim.

 Maria Protsenko belde vanuit haar kantoor in het Witte Huis naar 

huis om haar man te zeggen dat hij de vloeren van hun appartement 

moest stofzuigen en dweilen, en dat hij moest zorgen dat hun vijftienja-

rige dochter andere kleren aantrok en ging douchen als ze straks uit 
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school kwam.40 Maar toen ze twee uur later nog eens belde, bleken haar 

waarschuwingen weinig indruk te hebben gemaakt. Ze zaten samen 

naar een film op tv te kijken en haar dochter had zich niet eens gewas-

sen: ‘Dat doe ik wel als de film is afgelopen,’ zei ze.

 De mensen die met eigen ogen hadden gezien hoe de ramp zich vol-

trok, vonden de verwoesting van de centrale moeilijk te rijmen met de 

zorgeloze sfeer op straat in Pripjat. Een manager die bij eenheid vijf en 

zes werkte, had de brand gezien toen hij ’s nachts terugreed van een 

uitstapje naar Minsk.41 Hij zette zijn auto slechts een uur na de explosie 

stil langs de kant van de weg, op nog geen 100 meter van de verwoeste 

reactorhal. Als aan de grond genageld van angst keek hij toe hoe de 

brandweermannen het vuur bestreden. Maar toen hij de volgende mor-

gen om tien uur wakker werd in Pripjat, leek alles doodnormaal. Hij 

was vastbesloten om samen met zijn gezin van de mooie dag te gaan 

genieten.

 Elders waren er toch tekenen dat niet alles in de stad was zoals het 

hoorde. De buurman van de manager, een elektricien, liet het strand die 

ochtend links liggen ten gunste van het dak van zijn flatgebouw, waar hij 

een rubbermatje neerlegde om te zonnebaden.42 Hij bleef daar een tijdje 

en merkte dat hij meteen bruin begon te worden. Zijn huid gaf vrijwel 

direct een schroeigeur af. Toen hij op een gegeven moment beneden 

kwam voor een pauze, vond zijn buurman hem vreemd opgewonden en 

vrolijk, alsof hij gedronken had. Omdat niemand zin had om met hem 

mee te gaan naar het dak, ging de man in zijn eentje terug om aan zijn 

turbokleurtje te werken.
 Op de centrale beseften de nucleair ingenieurs van de ochtenddienst 

echter maar al te goed welk gevaar de stad liep. Ze probeerden hun gezin-

nen te waarschuwen. Sommigen wisten die telefonisch te bereiken en 

maanden hen binnen te blijven. Eentje wist dat de kgb meeluisterde en 

probeerde zijn vrouw in geheimtaal duidelijk te maken dat ze zich moest 

klaarmaken om de stad te ontvluchten.43 Een ander kreeg directeur Br-

joechanov zo ver dat hij hem naar huis liet gaan voor de lunch. Daar 

stopte hij onmiddellijk zijn gezin in de auto en ze gingen op weg naar 

veilig gebied, maar werden bij een wegversperring aan het eind van de 

Leninprospekt tegengehouden door een gewapende militsia-agent.44 De 
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stad was hermetisch afgesloten. Er kon niemand weg zonder toestem-

ming van de overheid.

 Venjamin Prjanitsjnikov, de directeur van het technische trainingspro-

gramma van de centrale, kwam rond 11.00 uur aan op het station Janov 

en had alle dramatische gebeurtenissen van de afgelopen twaalf uur ge-

mist.45 Hij was op zakenreis naar Lvov geweest. Die ochtend hoorde hij op 

de terugweg in de trein passagiers over een mogelijk groot ongeluk pra-

ten. Prjanitsjnikov was een ervaren kernfysicus, wiens vakkennis hem 

van de plutoniumfabrieken van Krasnojarsk-26 naar de kernproeflocaties 

van Kazachstan had gebracht. Hij had van meet af aan meegewerkt aan 

het Tsjernobylproject en was trots op zijn functie bij de centrale. Hij ken-

de de reactors als zijn broekzak en weigerde de roddelpraat te geloven: 

een explosie in de reactorkern was onder alle denkbare omstandigheden 

onmogelijk. Hij stond zo heftig te ageren tegen zijn medepassagiers dat 

ze bijna op de vuist gingen.

 Maar toen hij in Pripjat aankwam, zag hij de tankwagens van het 

427ste Gemechaniseerde Regiment van de burgerbescherming de stra-

ten besproeien met een reinigingsmiddel dat wit schuim in de goten 

achterliet. De fysicus herkende het als een absorbens, bedoeld om radi-

onucliden vast te houden wanneer die op de grond neerkwamen. En het 

wemelde van de militsia-agenten. Prjanitsjnikov rende naar zijn apparte-

ment om zijn vrouw en dochter te waarschuwen, maar trof niemand 

thuis.46

 Vanuit zijn woning probeerde hij de kerncentrale te bellen, maar de 

lijn was dood. Hij stapte toen op zijn fiets en vond zijn vrouw een paar 

kilometer buiten de stad op hun datsja, waar ze de bloemen aan het ver-

zorgen was. Ze weigerde te geloven dat er iets mis was. Pas toen hij haar 

op de donkere vlekjes grafiet op de blaadjes van haar aardbeienplanten 

wees, wilde ze met hem mee naar huis gaan.

 Prjanitsjnikov vermoedde dat het ongeluk een rampzalige storing in 

de reactor betrof, maar zonder stralingsmeter bleken zijn buren nauwe-

lijks te overtuigen van zo’n ketters idee.47 Ze wilden niet naar hem luis-

teren, en als iemand wiens vader en grootvader beiden waren gestorven 

door toedoen van de partij wist hij dat het gevaarlijk kon zijn om aan te 

dringen.
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Toen de majoor van de burgerbescherming terugkwam bij Volodins he-

likopter, wist hij te vertellen dat de schade aan de centrale was veroor-

zaakt door een explosie.48 Er was een regeringscommissie onderweg uit 

Moskou; die moest bij aankomst een volledig rapport over de huidige 

situatie krijgen. De majoor zei dat hij meeging met Volodin en zijn man-

nen, die een driehoekig traject boven de stad gingen vliegen om mogelijk 

ernstig radioactief besmette gebieden op te sporen. Voor ze opstegen, zei 

Volodin tegen alle omstanders dat ze hun kinderen binnen moesten 

houden en de ramen moesten sluiten.

 Rond 13.30 uur liet de piloot de helikopter naar 100 meter hoogte 

klimmen en vloog hij noordwaarts over de drie dorpen die het dichtst bij 

Pripjat lagen, en daarna naar het westen. De dosimeter in de cockpit 

bleef op nul staan. Volodin daalde naar 50 meter en vloog verder naar het 

volgende dorp. Niets. Hij ging nog lager vliegen, op 25 meter, maar de 

naald van de stralingsmeter bewoog niet. Volodin vermoedde dat die ge-

woon niet gevoelig genoeg was om iets te registreren. Nadat hij het laat-

ste keerpunt in het vliegplan was gepasseerd, volgde hij de spoorweg in 

de richting van de kerncentrale zelf.

 Rechts van hem zag Volodin het dorp Tsjistogalovka, waar ook men-

sen bezig waren in hun tuintje.49 De wind woei nu in zuidwestelijke rich-

ting en voerde een spoor witte rook mee, of misschien stoom, uit de 

richting van het treinstation naar het dorp.

 Tsjistogalovka was niet in het vliegplan opgenomen, maar Volodin be-

sloot toch een paar metingen te doen. Stel dat de rook radioactief was? 

Dat spul kon zomaar op de hoofden van mensen neerkomen. Toen hij 

langs het treinstation vloog, gaf hij een ruk aan de stuurknuppel. De he-

likopter zwenkte naar rechts.

 Op de kap vormden zich grote druppels vloeistof. Eerst dacht Volodin 

dat het regen was. Maar toen viel hem op dat ze niet op het glas uiteen-

spatten zoals water; ze waren vreemd, zwaar en stroperig. Ze gleden 

langzaam, zoals gelei, omlaag en verdampten dan, waarna een zoutach-

tig residu achterbleef. Bovendien was het niet bewolkt. Hij boog zich 

over het controlepaneel en keek omhoog: pal boven hem hing dezelfde 

witte rook, op sommige plaatsen dun, elders dik. Bijna zoals een wolk.

 ‘Captain, hij slaat door!’ riep de boordwerktuigkundige.
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 ‘Wat slaat door?’

 ‘De dp-3. De naald is vast komen te zitten.’

 ‘Ga dan over op een hogere schaal,’ zei Volodin en draaide zich om om 

de naald zelf te bekijken. Maar de stralingsmeter stond al op zijn aller-

hoogste schaal ingesteld. De naald zat muurvast aan het uiteinde, op 500 

röntgen per uur. En Volodin wist dat het apparaat zijn metingen ontleen-

de aan een sensor achter op zijn stoel. Het leek onmogelijk: het straling-

sniveau ín de cockpit was inmiddels hoger dan het ergste wat in een 

kernoorlog werd verwacht. Wat het ook was, hij moest hen als de wiede-

weerga weghalen uit die wolk.

 Volodin gooide de knuppel naar voren. De neus van de helikopter 

dook omlaag en naar links. De boomtoppen flitsten onder hem door, 

waren een streep groen. Hij drukte door naar topsnelheid, weg van het 

treinstation en naar Pripjat. Het deurtje naar de cockpit vloog open en 

toen verscheen de doodsbange majoor van de burgerwacht, met zijn ei-

gen stralingsmeter in zijn hand.

 ‘Wat heb je gedaan?’ schreeuwde hij boven het geronk van de turbine-

motoren uit. ‘Je hebt ons allemaal de dood in gejaagd!’

Natalia Joevtsjenko had de hele ochtend geprobeerd uit te vinden wat er 

met haar man Aleksandr was gebeurd.50 Eerst was ze naar de telefooncel 

beneden gegaan om het ziekenhuis te bellen, maar daar wilden ze niets 

zeggen. Toen hoorde ze dat de kgb daar was en niemand naar binnen 

mocht. En Aleksandr was niet de enige die onverwacht niet van zijn werk 

was thuisgekomen. Haar goede vriendin Masja kwam vanuit haar flat 

naar boven om te vertellen dat haar man, die in eenheid drie werkte, ook 

niet was thuisgekomen.

 Natalia liet haar zoontje Kirill achter bij een buurvrouw en samen gin-

gen de twee vrouwen alle deuren, flats en andere gebouwen langs; ze 

doorkruisten straten en pleinen; ze renden de ene betonnen trap na de 

andere op en belden aan, op zoek naar iemand uit de centrale die hun 

kon vertellen wat er was gebeurd. Natalia probeerde een telegram naar 

haar ouders te sturen, maar het postkantoor was gesloten. Masja pakte de 

hoorn van de haak om haar vader en moeder in Odessa te bellen. Maar 

de lijn was dood.
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 Ten slotte kwam Masja’s echtgenoot thuis, blijkbaar ongedeerd, maar 

hij bevestigde het nieuws over een ongeval. Hij vertelde dat hij die och-

tend in alle vroegte Aleksandr naar het ziekenhuis had gebracht. Toen 

zei een andere buurvrouw dat ze hem in het ziekenhuis had gezien. 

Hem mankeerde niets en ze wist precies waar Natalia hem kon vinden: 

op de tweede of derde verdieping, achterin. Ze kon waarschijnlijk niet 

binnenkomen, maar hem wel van buitenaf naar het raam roepen.

 Het was al laat in de middag toen Natalia bij ziekenhuis 126 aankwam. 

Aleksandr verscheen voor het raam, met blote bast, gekleed in een pyja-

mabroek. Hij leunde naar buiten en vroeg Natalia of ze de afgelopen 

nacht de ramen van hun flat had opengelaten.

 Ze was opgelucht. Hij zag er normaal en ongedeerd uit, hoewel zijn 

arm en schouder felrood waren, alsof hij gemeen verbrand was in de 

zon. En wat verontrustender was: zijn haar was bij de slapen wit gewor-

den.

 ‘Natuurlijk!’ antwoordde ze. ‘Het was zo warm en benauwd.’

 Natalia zag achter haar echtgenoot mensen door de ziekenzaal lopen; 

andere patiënten, misschien. Ze wist het niet zeker. Ze was doodsbang 

dat iemand haar daar zou zien en dat ze afgevoerd zou worden.

 ‘Natalia, doe alle ramen dicht,’ zei Aleksandr. ‘Gooi al het eten weg dat 

buiten heeft gestaan. En was alles in het appartement.’

 Veel meer kon hij niet zeggen. De kgb was binnen en verhoorde ieder-

een. Maar ze spraken af elkaar de volgende dag op dezelfde manier te 

zien. Het was andere vrouwen inmiddels gelukt wodka, sigaretten en 

traditionele middeltjes naar hun mannen te smokkelen; sommigen ga-

ven die zelfs in tasjes aan een touw door via het raam.51 Aleksandr zei dat 

hij graag wilde dat ze een paar dingen bracht: een handdoek, een tanden-

borstel, tandpasta en iets te lezen.57 Dit waren normale wensen voor ie-

mand die in het ziekenhuis lag. Het leek erop dat de paniek voorbij was. 

Wat er ook mis mocht zijn gegaan op de centrale, het was nu opgelost; 

daar was Natalia vrijwel zeker van. Alles zou goedkomen. Ze ging naar 

huis en deed precies wat haar man had opgedragen.

Om 16.00 uur begonnen de leden van het medisch team opas met de 

triage van de slachtoffers.53 Aleksandr Jesaoelov, waarnemend burge-
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meester van Pripjat, stond erbij toen de hoofdarts een versleten notitie-

boekje tevoorschijn haalde en via de telefoon een lijst van symptomen 

begon op te sommen voor iemand op het Instituut voor Biofysica in Mos-

kou.

 ‘Velen zijn er heel slecht aan toe,’ zei hij met een holle stem.54 ‘De 

brandwonden zijn ernstig. Sommigen moeten hevig braken en hebben 

vele brandwonden op de extremiteiten. De toestand van de patiënten 

wordt nog verergerd door thermale brandwonden. Ze moeten met spoed 

naar Moskou worden overgebracht.’ Maar toen hij uitlegde dat er maar 

liefst 25 mensen dringend luchtvervoer nodig hadden, werd er aan de 

andere kant van de lijn tegengesputterd. De stem van de specialist werd 

grimmig.

 ‘Dan zorg je maar dat je het regelt,’ zei hij.

 Er kwamen nog steeds slachtoffers binnen, die allemaal de sympto-

men van stralingsziekte vertoonden. Na enige discussie besloot de zie-

kenhuisdirecteur iedereen in Pripjat stabiel jodium te geven, een preven-

tief middel tegen jodium-131, de radioactieve isotoop die vooral gevaarlijk 

is voor kinderen.55 Maar er waren niet genoeg jodiumpillen in de apo-

theek en de crisis moest hoe dan ook geheim blijven. Jesaoelov boorde 

daarom zijn partijcontacten in de naburige districten Tsjernobyl en Po-

lesië aan om hulp te vragen. Tegen de avond waren er in totaal 23.000 

doses kaliumjodide binnengebracht, en er werd een actie op touw gezet 

om die in heel de stad van deur tot deur af te geven.

 Om 20.00 uur riep tweede secretaris Malomoezj Jesaoelov terug naar 

het Witte Huis.56 De waarnemend burgemeester zag dat het gebouw om-

ringd was door allerlei soorten auto’s: Volga’s, Moskvitsj’en, patrouille- 

en escortewagens van de militsia, militaire jeeps en de nieuwe zwarte 

sedans van hoge partijfunctionarissen. Op de derde verdieping van het 

gebouw wachtte een groepje kolonels en generaals voor het kantoor waar 

de regeringscommissie aan het vergaderen was. Malomoezj zei tegen 

Jesaoelov dat hij de zwaarst gewonde patiënten van Pripjat naar luchtha-

ven Kiev Boryspil moest laten overbrengen. Generaal Ivanov, de baas van 

de burgerbescherming, zou regelen dat een militair vliegtuig ze van daar 

naar Moskou bracht.

 Door het raam van het kantoor zag Jesaoelov een grote drom mensen 
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de Prometheusbioscoop verlaten na de avondvoorstelling; moeders wan-

delden met hun kinderen naar het café bij de aanlegsteiger. Uit het res-

taurant beneden dwarrelde het geluid van klinkende glazen omhoog; er 

was een bruiloft. Hij hoorde mensen ‘Kus!’ roepen en toen, langzaam en 

in koor: ‘Een! Tweee! Drieeeeee!’

Tegen zaterdagavond waren alle telefoonlijnen en vaste radiospeakers in 

alle woningen van Pripjat stilgevallen.57 De boxen, radio-totsjki of ‘radio-

punten’, hingen in heel de Sovjet-Unie in huizen aan de muur en brach-

ten propaganda binnen, als was het elektriciteit of gas, via drie kanalen: 

hele unie, republiek en stad. De uitzendingen begonnen elke ochtend 

om zes uur met het volkslied en de vreugdeloze begroeting ‘Govorit Mos-

kva’, ‘Hier spreekt Moskou.’ Veel mensen lieten de radio contant aan-

staan, als een murmelend stroompje Partijverheffing in elke keuken. 

Het was op een gegeven moment zelfs verdacht hem uit te zetten. Toen 

de boxen zwegen en de telefoons de geest gaven, beseften zelfs de Prip-

jatters die die middag hadden liggen bakken in de zon dat er iets onge-

woons aan de hand was.58

 En toen kwamen er medewerkers langs van de plaatselijke woningbu-

reaus, of zjeks, die de mensen vertelden dat ze hun trappenhuis moesten 

dweilen, en jonge vrouwen van de Komsomol gingen de deuren langs 

om jodiumpillen uit te delen.59 Men hoorde dat alle resterende reactors 

van de centrale waren stilgelegd. Er gingen geruchten over een totale 

evacuatie van de stad. Sommige mensen pakten zelfs een koffer in en 

gingen de straat op in de veronderstelling dat ze elk moment konden 

worden weggebracht. Maar er kwam geen officieel bericht.

 Aleksandr Korov had bijna de hele ochtend in Leonid Toptoenovs ap-

partement op de thuiskomst van zijn goede vriend zitten wachten om te 

horen wat er in eenheid vier was gebeurd.60 Hij had gehoord dat er een 

in het ontwerp voorzien zwaar ongeval had plaatsgevonden, maar wei-

gerde het te geloven. Ten slotte kwam Toptoenovs vriendin thuis, een 

verpleegster, en die vertelde hem dat iedereen van de nachtdienst in zie-

kenhuis 126 lag. Sommigen van hen waren die nacht naar een speciale 

kliniek in Moskou overgevlogen.

 Het was na 21.00 uur toen Korov naar het ziekenhuis ging, met een 
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handdoek, tandpasta en Toptoenovs tandenborstel bij zich.61 Toen hij 

daar aankwam, stonden er twee rode Ikarusbussen voor de hoofdin-

gang.62 De ene werd gevuld met gewonde brandweerlieden en zijn vrien-

den van de nachtploeg van eenheid vier. Ze droegen nog steeds allemaal 

hun ziekenhuispyjama en de meesten leken kerngezond. Korol ging aan 

boord en vond Toptoenov; Leonid zag er niet anders uit dan anders. Maar 

zijn vriend zag dat de banken en wanden van de bus met lappen plastic 

waren bekleed.63 En toen Toptoenov sprak, leek hij gedesoriënteerd en 

verward.

 Korol vroeg hem wat er was gebeurd. ‘Ik weet het niet,’ zei de jonge 

operator. ‘De staven kwamen tot halverwege en bleven toen steken.’64

 Korol stelde verder geen vragen. Hij realiseerde zich dat bijna nie-

mand in Pripjat wist dat de mannen werden afgevoerd uit de stad, of 

waar ze heen gingen. Hij liep met pen en papier door de bus om de na-

men en adressen van familie van zijn vrienden te noteren, zodat hij hun 

op z’n minst kon vertellen dat hun dierbaren naar Moskou onderweg 

waren. Terwijl hij bezig was, werden er nog twee mannen op brancards 

de bus in gedragen.

 Een van hen keek op. ‘Ha, Korol!’ zei hij vrolijk.

 Korol had geen idee wie de getroffen specialist was. Zijn gezicht was 

felrood en zo opgezwollen dat hij volstrekt onherkenbaar was. En toen 

Korol de man op de tweede brancard zag, wiens lichaam voor 30 procent 

met brandwonden was bedekt, besefte hij dat dit geen klein incident was, 

wat er ook met de regelstaven mocht zijn gebeurd.65 Inmiddels zat zijn 

tijd erop; zijn vrienden vertrokken. Korol stapte uit de bus en keek hem 

na toen hij wegreed.

 Die avond zochten Korol en andere ingenieurs van de centrale elkaar 

thuis op om met een biertje in de hand te bespreken wat de oorzaak van 

het ongeluk kon zijn. Er waren allerlei theorieën, maar geen antwoorden. 

Ze hadden in de hoop op nieuws de tv aangezet, maar er werd niets ge-

zegd over de centrale of een ongeluk.

 Valentina Brjoechanova had in hun grote hoekappartement aan de Le-

ninprospekt de hele dag vergeefs gewacht op nieuws over haar man, die 

ze voor het laatst had gezien toen hij voor dag en dauw de deur uit ging.66 

Het was lang voorbij middernacht toen de directeur van de centrale 
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thuiskwam. Hij had een permissiebriefje bij zich waarmee hun zwange-

re dochter en schoonzoon met de gezinsauto langs het kordon van de 

militsia konden om de stad te ontvluchten. Hij bleef maar een paar mi-

nuten en zei dat hij terug moest naar de centrale. ‘Je weet dat de kapitein 

altijd als laatste het schip verlaat. Vanaf nu ben jij verantwoordelijk voor 

de familie,’ zei hij tegen Valentina.

 Toen Venjamin Prjanitsjnikov zijn baas op de centrale telefonisch wist 

te bereiken, kreeg hij te horen dat er een oefening aan de gang was en dat 

hij zich met zijn eigen zaken moest bemoeien.67 Die avond sloot Prja-

nitsjnikov zijn vrouw en dochter op in hun flat. Hij droeg hun op koffers 

in te pakken om de volgende ochtend met de eerste trein de stad te verla-

ten. Ze wilden net naar bed gaan toen ze vreemde geluiden uit de rich-

ting van de centrale hoorden. Vanaf hun balkon op de zesde verdieping 

zagen ze boven de verwoeste reactor vier gele en groene vlammen hon-

derd meter de lucht in schieten.

 Generaal Ivanovs vliegtuig steeg zondagochtend in alle vroegte op van 

de luchthaven Borispol met aan boord 26 mannen die de eerste sympto-

men van acute stralingsziekte vertoonden.68 Onder hen waren Leonid 

Toptoenov; zijn voorman Aleksandr Akimov; adjunct-hoofdingenieur 

Djatlov; Aleksandr Joevtsjenko; en brandweerlieden die de brand op het 

dak van de reactorhal hadden bestreden. De meesten hadden geen flauw 

idee waar ze naartoe werden gebracht, of waarom. Ze maakten zich zor-

gen over het lot van hun gezinnen, en over wat er op de centrale kon zijn 

gebeurd. De vlucht naar Moskou duurde nog geen twee uur. Mannen die 

nog bij bewustzijn waren, braakten voortdurend.

 Toen de nieuwe dag aanbrak op het militsiabureau in Pripjat, waar het 

ministerie van Binnenlandse Zaken een provisorisch hoofdkwartier had 

ingericht, maakte de dienstdoende agent een aantal aantekeningen in het 

officiële logboek. Om 7.07 uur schreef hij: ‘Mensen rusten nu. Het perso-

neelskantoor zal om 8.00 uur opengaan. De situatie is normaal. Het stra-

lingsniveau stijgt.’69
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De eerste transporthelikopter arriveerde kort na dageraad; hij scheerde 

over de daken rond het centrale plein.1 De betonnen gevels van het Witte 

Huis en de flatgebouwen aan de Koertsjatovstraat weerkaatsten het lawaai 

van zijn twee turbinemotoren, stofwolken waaiden op en de rotorwind 

rukte blaadjes uit de bloemperken. Generaal-majoor Nikolaj Antosjkin, 

de drieënveertigjarige chef-staf van het Zeventiende Luchtlandingsleger 

van de Sovjetstrijdkrachten, behept met een babyface, stond beneden en 

gebaarde met zijn uniformpet naar de piloot tot de machine op straat tot 

rust kwam voor Hotel Polesië.

 Generaal Antosjkin was de vorige avond op pad gestuurd door de cen-

trale commandopost van het militaire district Kiev en was zaterdag even 

na middernacht met de auto in Pripjat aangekomen, in gezelschap van 

een specialist in chemische oorlogvoering van de luchtmacht.2 Hij had 

slechts een vaag idee van wat er in de kerncentrale aan de hand was en 

was verstoken van instructies, personeel en apparatuur; hij had niet eens 

radio’s waarmee hij direct met zijn piloten kon communiceren. Zodra 

hij in Pripjat was aangekomen, meldde hij zich in het Witte Huis bij 

Boris Sjtsjerbina.3 De voorzitter van de regeringscommissie hield het 

kort: ‘We hebben helikopters nodig,’ zei hij.4

 In een van de kantoren die inmiddels waren geconfisqueerd door be-

velhebbers van de landmacht, de marine en de burgerbescherming, pak-

te Antosjkin een telefoon en belde zijn adjunct in Kiev wakker met de 
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opdracht de zware helikopterregimenten op te trommelen.5 Na een nach-

telijke reis door regen en bewolking en geteisterd door onweersbuien, 

landden de eerste helikopters uit Oekraïne en Wit-Rusland op de nabij-

gelegen luchtmachtbasis Tsjernigov. Antosjkin benutte ook de noodbe-

voegdheden van de regeringscommissie door testpiloten op te roepen 

van de helikopteropleiding in Torzjok, ten noorden van Moskou. Er wer-

den ook vliegers overgebracht van bases op duizenden kilometers af-

stand, op de grens met Kazachstan.

 Zondag bij zonsopkomst stond de generaal aan het hoofd van een vlie-

gende taskforce voor calamiteiten bestaande uit tachtig helikopters, die 

op vier vliegvelden rond de kerncentrale klaarstonden, terwijl er vanaf 

vliegvelden in heel de Sovjet-Unie nog meer richting Tsjernobyl werden 

gestuurd. Ook hij was al langer dan 24 uur op.

In het hotel schudde het kabaal van de arriverende helikopters Boris Sjt-

sjerbina, academielid Legasov en de andere commissieleden uit hun 

bed.6 Ze hadden tot diep in de nacht vergaderd en geprobeerd de steeds 

strakkere knoop van problemen rond de ravage van eenheid vier te ont-

warren: de dreiging van een nieuwe kettingreactie in de reactor; de brand 

en de noodzaak om de onzichtbare pluim radionucliden die de lucht in 

ging te smoren; maar ook de kwesties van het wel of niet evacueren van 

de stad en hoe ze het mysterie rond de oorzaak van het ongeval moesten 

oplossen.

 Legasov schatte dat de reactor 2500 ton grafietblokken bevatte, die in 

brand waren gevlogen en al een temperatuur van 1000 graden Celsius 

hadden bereikt.7 De zirkonium bekleding van de in de kern resterende 

splijtstofstaven en de uraniumdioxidetabletten die daarin zaten, smolten 

door die intense hitte, waardoor de wolk die uit de verwoeste kern op-

steeg nog meer radioactieve deeltjes zou bevatten.8 Legasov stelde vast 

dat het grafiet in een tempo van ongeveer een ton per uur verbrandde.9 

Zelfs wanneer hij rekening hield met blokken die bij de explosie uit de 

kern waren geworpen, zou de brand, als die onbeheersbaar bleef en zijn 

berekeningen klopten, nog ruim twee maanden doorwoeden. De zuil 

van radionucliden die daarbij opsteeg, zou dan nog jaren heel de Sov-

jet-Unie besmetten en rond de wereld blijven cirkelen.10
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 Maar het probleem was ongekend complex. Gewone brandbestrij-

dingstechnieken waren zinloos.11 Het grafiet en de splijtstof brandden bij 

zulke hoge temperaturen dat water noch schuim enig effect had. Ze wa-

ren zo heet dat water onmiddellijk tot stoom zou verdampen, zodat er 

nog meer radioactieve aerosolen in een wolk van giftige damp in de lucht 

zouden komen. Bovendien zou water opsplitsen in zijn samenstellende 

elementen, zuurstof en waterstof, waardoor de kans op nog een explosie 

groter werd.12 Bovendien maakten de kolossale velden gammastraling 

rond de reactor het onmogelijk om die voor langere tijd over land of door 

de lucht te benaderen.13

 Legasov en de inmiddels hondsmoeë kernspecialisten discussieerden 

urenlang, gooiden er alles uit wat ze maar konden bedenken en probeer-

den informatie te krijgen uit boeken en handleidingen, en via telefoon-

tjes en telexen naar Moskou. Brandweercommandanten van het ministe-

rie van Binnenlandse Zaken en experts van het ministerie van Energie 

vroegen hulp aan hun collega’s in de hoofdstad. Een fysicus die het ant-

woord op een simpele vraag niet kon vinden in het op de kerncentrale 

aanwezige materiaal, belde zijn vrouw en vroeg haar het thuis op te zoe-

ken.14 De drieëntachtigjarige directeur van het Koertsjatov-instituut, 

Anatoli Aleksandrov, voorzitter van de Academie van Wetenschappen 

van de Sovjet-Unie, houder van het patent op de rbmk-reactor en Legas-

ovs leraar, zat in zijn kantoor naast een geheime telefoon en adviseerde 

de wetenschappers in Pripjat hoe ze reactor vier weer in bedwang kon-

den krijgen.15 Legasov stelde voor om de reactor te bedekken met ijzer-

schroot; op de bouwplaats van de centrale lag daarvan een voorraad voor 

het maken van stralingsbestendig ‘zwaar’ beton. Sjtsjerbina wilde blus-

boten de Pripjat op sturen om met hogedrukslangen water in de reactor-

hal te spuiten. Maar het ijzerschroot lag opgeslagen in een magazijn dat 

direct in de baan van de fall-out lag en was al te besmet om bij in de 

buurt te komen; meer water in de reactor gooien was gevaarlijk en zin-

loos.

 De discussies gingen de hele nacht door. Het team van het Instituut 

voor Kernonderzoek van het ministerie van Energie, het vniiaes, was 

intussen teruggekeerd van zijn verkenningstocht in de centrale, waar ze 

de verschrikkelijke lichtshow in de ruïne van eenheid vier hadden ge-
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zien.16 Ze meldden Sjtsjerbina dat de stralingssituatie levensgevaarlijk 

was.

 Om 2.00 uur belde Sjtsjerbina zijn partijbaas in Moskou, Vladimir 

Dolgich, de secretaris van het Centraal Comité die verantwoordelijk was 

voor zware industrie en energie. Hij vroeg hem toestemming de stad te 

evacueren.17 Tegen de tijd dat de wetenschappers eindelijk in hun hotel-

bedden waren gekropen, was Sjtsjerbina ook tot een besluit over de bran-

dende reactor gekomen: hij moest worden gedoofd met een bombarde-

ment vanuit de lucht, uitgevoerd door Antosjkins helikopters.18

 De leden van de regeringscommissie hadden echter nog niet besloten 

welke combinatie van materialen daarvoor het beste was, of hoe je zo’n 

operatie moest uitvoeren.

Boris Sjtsjerbina liep zondag rond 7.00 uur het kantoor in het Witte 

Huis binnen dat nu werd bezet door de grootste militaire stralingsex-

perts van de Sovjet-Unie: generaal Boris Ivanov, waarnemend hoofd van 

de burgerbescherming van de Sovjet-Unie, en generaal Vladimir Pikalov, 

leider van de troepen Chemische Oorlogvoering van de ussr. Hij meldde 

dat hij klaar was om de evacuatie aan te pakken.

 ‘Ik heb mijn besluit genomen,’ zei Sjtsjerbina. ‘Wat vinden jullie er-

van?’19

 Ivanov gaf hem het stralingsrapport.20 Anders dan de functionarissen 

van het ministerie van Volksgezondheid hadden gehoopt, nam de be-

smetting op straat in Pripjat niet af, maar juist toe. Voor het hoofd van de 

burgerbescherming en zijn regionale adjunct bestond er geen enkele 

twijfel: de bevolking van de stad werd niet alleen bedreigd door de radi-

onucliden die nog steeds uit de reactor opstegen, maar ook door fall-out 

die zich nu al ophoopte op de grond.

 Ze moesten worden geëvacueerd. De opvatting van de functionarissen 

werd ondersteund door een rapport van de directeur van ziekenhuis 126. 

Alleen Pikalov, de imposante commandant van de troepen Chemische 

Oorlogvoering met zijn borstelige wenkbrauwen en onderscheidingen 

uit de Grote Vaderlandse Oorlog, meende dat de inwoners van Pripjat 

nog steeds niet overhaast in veiligheid hoefden te worden gebracht.

 Sjtsjerbina zei dat zijn besluit vaststond: de evacuatie zou die middag 
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beginnen. Maar hij gaf nog altijd het bevel niet.21 Eerst wilde hij reactor 

vier met eigen ogen zien.

 Kort na 8.00 uur gingen Sjtsjerbina en Valeri Legasov, beiden nog 

gekleed in het nette pak waarin ze uit Moskou waren vertrokken, aan 

boord van de Mi-8-helikopter die midden op het voetbalveld van de stad 

stond.22 Ze kregen gezelschap van de generaals Pikalov en Antosjkin, de 

luchtmachtcommandant, en twee vertegenwoordigers van het Openbaar 

Ministerie van Kiev, die een gloednieuwe videocamera bij zich hadden 

om het tafereel te filmen.23 Het was nog geen twee minuten vliegen naar 

de kerncentrale. Toen de helikopter rond het westelijke uiteinde van de 

lange turbinehal zwenkte, zagen de zes mannen door de ronde raampjes 

van de cabine het afschuwelijke schouwspel op de grond.

 Zelfs het meest onwillige Sovjetoog moest erkennen dat eenheid vier 

van de kerncentrale van Tsjernobyl nooit meer één enkele watt elektrici-

teit zou opwekken.24 In het heldere licht van de nieuwe dag was het dui-

delijk dat de reactor volledig was verwoest. Het dak en de bovenste mu-

ren van de reactorhal waren verdwenen, en binnen herkende Legasov het 

deksel van de reactor, dat opzij was geworpen bij een explosie die gigan-

tisch geweest moest zijn en nu scheef op de mantel stond. Op het dak 

van de machinehal en beneden op de grond zag hij grafietblokken en 

grote stukken van de splijtstofkanalen verspreid liggen. Uit de krater 

steeg een witte dampkolom een paar honderd meter de lucht in, waar-

schijnlijk het product van het brandende grafiet, dacht Legasov. En diep 

in de duistere ruïne van het gebouw zag de wetenschapper op verschil-

lende plekken een onheilspellende, dieppaarse gloed waar iets fel leek te 

branden – wat, dat wist hij niet.

 Op de terugweg naar Pripjat wist Legasov nu definitief dat hij niet al-

leen met de zoveelste betreurenswaardige fout in de Sovjettechniek te 

maken had, maar ook met een ramp op mondiaal niveau, waarvan de 

gevolgen nog generaties lang wereldwijd voelbaar zouden zijn.25 En het 

was nu aan hem om daar iets tegen te doen.

Op zondagochtend om tien uur, een goede 32 uur na het begin van de 

ramp, riep Boris Sjtsjerbina alle partijkopstukken bijeen in het kantoor 

van het stedelijke partijcomité in het Witte Huis.26 Eindelijk gaf hij bevel 
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om Pripjat te evacueren. Kort na het middaguur verbraken overal in de 

stad de radio-totsjki in keukens eindelijk de stilte.27 Een jonge vrouw las 

met schelle, zelfverzekerde stem de verklaring voor die ’s ochtends was 

opgesteld door een stel hoge functionarissen en goedgekeurd door Sjt-

sjerbina:28

Attentie! Attentie! Beste kameraden! Het stadscomité van afgevaardigden van 

het volk deelt u graag het volgende mee: als gevolg van een ongeval in de kern-

centrale Tsjernobyl bij de stad Pripjat ontwikkelt zich een ongunstige stralings-

situatie. De Partij, Sovjetorganisaties en de strijdkrachten treffen de nodige 

maatregelen. Om de mensen, en bovenal de kinderen, volledige veiligheid te 

kunnen garanderen, is een tijdelijke evacuatie naar nabijgelegen locaties in de 

oblast Kiev echter noodzakelijk geworden [...] We vragen u rustig en alert te 

blijven, en deze tijdelijke evacuatie ordelijk te laten verlopen.

De noodverordening was zorgvuldig geformuleerd: ze vertelde de bur-

gers niet hoe lang ze gedwongen afwezig zouden zijn, maar suggereerde 

met opzet dat het maar kort zou duren.24 De inwoners van Pripjat hoef-

den slechts hun belangrijke documenten mee te nemen en genoeg voed-

sel en kleren voor twee of drie dagen. Ze moesten hun ramen dichtdoen 

en gas en licht afsluiten.30 Er zouden gemeentewerkers achterblijven om 

de voorzieningen en infrastructuur van de stad te onderhouden. Politie-

patrouilles zouden de lege huizen bewaken. Sommige mensen vreesden 

voor wat er in hun afwezigheid ging gebeuren en pakten alleen hun 

waardevolste bezittingen in: feestjurken, sieraden, bestek. Anderen pak-

ten hun winterkleding in en bereidden zich op het ergste voor.

Natalia Joevtsjenko was eerder die ochtend vol verwachting teruggegaan 

naar het terrein van ziekenhuis 126.31 Ze had een handdoek, een tanden-

borstel en de andere dingen bij zich waar haar gehavende man om had 

gevraagd. Maar toen ze bij de plek onder het raam kwam waar Aleksandr 

en zij de vorige dag hadden gepraat, was er geen spoor van hem te beken-

nen, noch van de andere mannen en vrouwen van de centrale. De ven-

sters van het gebouw stonden open, maar de hele vleugel van het zieken-

huis, die een paar uur eerder nog vol patiënten was, was nu verlaten. Ze 
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keek rond of er iemand was aan wie ze kon vragen waar ze waren geble-

ven, maar zag niemand.

 Toen Joevtsjenko weer thuis was in haar flat aan de Prospekt Stroïtelej 

vertelden haar buren haar over de evacuatie van de stad: ze zouden drie 

dagen wegblijven, bussen zouden iedereen komen ophalen; hou tot die 

tijd je kinderen binnen en wacht. Er was geen tijd voor angst of paniek. 

Er waren te veel vragen die om een antwoord vroegen: waar zijn mijn 

vrienden? Waar gaan we naartoe? Wanneer komen we terug?

 Joevtsjenko concentreerde zich op wat direct nodig was: ze moest eerst 

alle belangrijke papieren van het gezin verzamelen. Ze pakte hun bin-

nenlandse paspoorten, hun universiteitsdiploma’s, vaccinatieboekjes en 

de documenten met betrekking tot de flat. Vervolgens: waar kon ze voor 

drie dagen melk voor Kirill vinden? Alle winkels waren gesloten. En ze 

moest in de eerste plaats haar man zien te vinden.

 Maar ze kwam er al snel achter waarom Aleksandr zo plotseling was 

verdwenen. Sasja Korol, die de lijst afwerkte die hij de vorige avond in de 

bus had neergepend, stond even later bij haar aan de deur en vertelde wat 

hij had gezien van de medische vluchten naar Moskou. Hij had ook uit 

zichzelf honderd roebel meegenomen voor Natalia, bijna een maandsa-

laris, en een pak melk voor de baby.32

 Ze zette de melk op het zadel van Aleksandrs fiets in de gang en ging 

naar de slaapkamer om in te pakken. Ze vulde een koffertje met kleren 

voor de jongen, een paar jurken en wat schoenen, en ging beneden staan 

wachten.

Op de tweede verdieping van het Witte Huis was Maria Protsenko de 

hele zaterdagavond aan haar bureau blijven zitten terwijl het een komen 

en gaan was van hoge militairen, wetenschappers en leden van de rege-

ringscommissie.33 Er was veel te doen en bijna niemand om het uit te 

voeren; het technisch personeel van de ispolkom was voor het merendeel 

naar huis gestuurd.

 Ondanks de crisis op de centrale was Protsenko vast van plan de berg 

papierwerk aan te pakken die de stadsuitbreiding met zich meebracht. 

Ze ging er nog steeds van uit dat die volgens schema zou verlopen.

 Maar de troepen Chemische Oorlogvoering van de burgerbescher-
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ming kwamen elk uur bij haar terug van hun missie om het stijgende 

stralingsniveau in Pripjat en omgeving vast te leggen. Telkens vroegen 

ze haar om nieuwe kaarten te tekenen En op zaterdagavond om acht uur 

droeg de burgemeester haar op de stad voor te bereiden op een mogelijke 

evacuatie. Er stond nog niets vast. Maar als het bevel kwam, moest ze op 

korte termijn de hele bevolking uit Pripjat met bussen en treinen kun-

nen afvoeren.

 In de vergaderzaal tegenover haar kantoor voegde Protsenko zich bij 

een groep van twintig leden van het stadsbestuur om de evacuatie voor te 

bereiden. De architect spreidde de plattegronden uit en telde alle flatge-

bouwen van de stad, terwijl de hoofden van de paspoortafdeling en de 

regionale zjeks het aantal gezinnen in de wooncomplexen telden, en het 

aantal kinderen en ouderen per gezin. Vervolgens berekende Protsenko 

samen met het hoofd van de stedelijke burgerbescherming het aantal 

bussen dat nodig was om die allemaal uit de zes microdistricten van de 

stad af te voeren.

 Er woonden al met al zo’n 51.300 manen, vrouwen en kinderen in 

Pripjat, van wie er meer dan 4000 operators en bouwvakkers waren die 

achter moesten blijven om zorg te dragen voor essentiële taken in de stad 

en in de kerncentrale zelf.34 Er waren meer dan duizend bussen nodig 

om alle gezinnen veilig weg te brengen, plus twee rivierschepen en drie 

dieseltreinen. Die laatste zouden naar het treinstation Janov gaan en de 

vrijgezellen uit de slaapgebouwen in de stad afvoeren.35

 Het Oekraïense ministerie van Transport in Kiev vorderde intussen 

bussen van alle vervoersbedrijven in de stad en de omliggende plaatsen 

en voorsteden. De chauffeurs werden opgeroepen om op zaterdag tot 

diep in de nacht door te werken en onder politie-escorte naar Pripjat te 

rijden.36 Om 23.25 uur kregen ze van de Oekraïense ministerraad het 

bevel om te vertrekken. Tegen 3.50 uur stonden er al vijfhonderd bussen 

aan de rand van de stad, en nog geen half uur later kwamen er nog eens 

vijfhonderd aan bij Tsjernobyl.37 Tegen het ochtendgloren stond een 

stoet bussen met een lengte van 12 kilometer op de weg naar Pripjat, 

terwijl de chauffeurs op nadere instructies wachtten en eten kregen uit 

een veldkeuken. De hele operatie voltrok zich onder een deken van ge-

heimhouding. Halverwege de zondagochtend stonden de Kievse bushal-
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tes vol met geërgerde passagiers die tevergeefs wachtten op bussen die 

volgens de dienstregeling zouden rijden maar niet kwamen.38

De burgers van Pripjat verzamelden zich op zondag rond lunchtijd voor 

hun woningen in afwachting van hun vertrek uit de stad. Ze klemden 

boodschappentasjes met bezittingen, voedsel – gekookte aardappelen, 

brood, spek – en stapeltjes documenten in hun handen.39 Er was geen 

spoor van paniek. Ouders hadden moeite hun jonge kinderen in toom te 

houden, die ondanks de vermaning binnen te blijven ronddartelden in 

de stoffige straten. Sommige gezinnen vertrokken te voet.40

 Tegelijkertijd maakten de bemanningen van de twee helikopters van 

het 51ste Garderegiment Helikopters zich klaar om reactor vier vanuit de 

lucht aan te vallen.41 De operatie was die ochtend om acht uur goedge-

keurd door Boris Sjtsjerbina en begon met een koortsachtig improvise-

ren.42 Niet alleen de start- en landingsplaatsen, maar ook de vliegplan-

nen, snelheden, routes en stralingsomstandigheden moesten allemaal 

worden uitgezocht door generaal Antosjkin en zijn mannen, en allen 

moesten gehoorzamen aan de bitse bevelen van de voorzitter van de re-

geringscommissie. Terwijl de piloten verkenningsvluchten maakten om 

de vliegroutes boven de reactor te bepalen, hield Sjtsjerbina zich bezig 

met het vinden van de duizenden tonnen materiaal die ze erin wilden 

gooien.

 Valeri Legasov en de andere wetenschappers kwamen uiteindelijk tot 

een ingewikkelde cocktail van stoffen, waaronder klei, lood en dolomiet, 

om in de ruïne van eenheid vier te dumpen. Ze hoopten dat die het bran-

dende grafiet zou smoren, de gloeiende splijtstof zou koelen, en zou 

voorkomen dat er nog meer radionucliden in de atmosfeer vrijkwam.43 

De oude Aleksandrov en de kernfysici van het Koertsjatov-instituut advi-

seerden lood en ook dolomiet, een natuurlijk mineraal dat calcium en 

magnesiumcarbonaat bevat. Volgens de wetenschappers zou lood, dat 

een laag smeltpunt heeft, in de hitte van het vuur vloeibaar worden, waar-

door de temperatuur van de splijtstof zou dalen en de radionucliden die 

nu uit de verwoeste kern ontsnapten, werden vastgehouden. Ze hoopten 

ook dat het naar de bodem van het reactorvat sijpelde, zodat het stolde en 

een barrière vormde tegen gammastraling. Het dolomiet moest de splijt-
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stof koelen en in de hitte van het vuur chemisch ontbinden, waarbij kool-

dioxide vrijkwam dat zuurstof aan het brandende grafiet zou onttrekken. 

Aleksandrov stelde voor om ook klei toe te voegen, dat de reactor wellicht 

afsloot en ook radionucliden absorbeerde.

 Maar geen van deze stoffen was op de kerncentrale aanwezig. Met 

name lood was een van de vele grondstoffen die in heel de Sovjet-Unie 

schaars waren.44 En de operatie moest koste wat kost meteen beginnen. 

Sjtsjerbina gaf de piloten opdracht de reactor eerst te bombarderen met 

verpulverd boor, de neutronenmoderator die een mogelijke verdere ket-

tingreactie in het resterende uranium zou voorkomen en die eindelijk 

per vrachtwagen van de kerncentrale Rovno was aangekomen. Legasov 

was in een pantservoertuig de schaduw van de reactor in gereden om zelf 

de neutronenstraling te meten, en de metingen leken te bevestigen dat 

de kettingreactie te midden van het puin was opgehouden. Maar de fysici 

wilden er zeker van zijn dat ze niet opnieuw begon.

 Sjtsjerbina stuurde intussen generaal Antosjkin en twee onderminis-

ters van de Sovjet-Unie, beide nucleair specialist, naar de oever van de 

Pripjat, waar ze persoonlijk zakken met zand begonnen te vullen.45 Aca-

demielid Legasov beweerde dat zand het vuur smoorde en een filterende 

laag boven op de brandende reactor vormde, die ontsnappende hete deel-

tjes en radioactieve gassen zou vasthouden. Zand was ook goedkoop en 

ruimschoots beschikbaar. Maria Protsenko had er in het kader van de 

stadsuitbreiding al tonnen van uit de rivier laten baggeren. Die lagen nu 

in grote hopen op de oever naast het café aan het water, vlak bij het plein 

voor Hotel Polesië, waar de helikopters landden. Dat was maar goed ook, 

want er waren gigantische hoeveelheden nodig; de wetenschappers 

meenden dat de reactor moest worden bedekt met een laag absorberende 

materialen van een meter dik.46 Volgens hun berekeningen waren vijftig-

duizend zakken voldoende.

 Het was warm op de oever en de generaal en de twee ministers, nog 

steeds gekleed in hun pak en nette schoenen, baadden al snel in het 

zweet. En de zon mocht dan een gesel zijn, de straling was nog erger. Ze 

hadden gasmaskers noch stralingsmeters. Een van de ministers vroeg 

hulp aan de leider van een groep kernconstructiespecialisten, die eiste 

dat zijn mannen extra betaald zouden krijgen voor werk in besmet ge-
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bied. Maar zelfs met hun hulp waren ze bij lange na niet opgewassen 

tegen dit herculeswerk. Een tweetal specialisten reed naar een nabijgele-

gen collectieve boerderij, Droezjba ofwel ‘Vriendschap’ genaamd, waar 

de kolchozarbeiders de akkers aan het inzaaien waren. Ze werkten ont-

spannen en vrolijk in de zon en weigerden te geloven dat er een ongeluk 

was geweest, dat de brandende reactor gesmoord moest worden en dat 

de grond die ze bewerkten reeds vergiftigd was door straling. Pas toen de 

directeur van de boerderij en de partijsecretaris erbij kwamen om de 

ernst van de crisis nog een paar keer uit te leggen, waren de arbeiders 

bereid te helpen. Uiteindelijk boden tussen de 100 en 150 mannen en 

vrouwen van de kolchoz zich aan om mee te helpen op de rivieroever, 

versterkt door troepen van de burgerbescherming van Kiev.47

 Maar Boris Sjtsjerbina bleef onverbiddelijk.48 Terug in het Witte Huis 

maande hij de ministers en generaals harder en sneller te werken, en hij 

legde een woedende minachting aan de dag voor vertegenwoordigers van 

de ministeries voor kernenergie. Ze leken heel goed te zijn in het opbla-

zen van reactors, maar zandzakken vullen, ho maar, brieste hij.

 Als Sjtsjerbina zich al bewust was van de steeds ernstiger besmette 

lucht om hen heen, dan liet hij dat niet merken.49 De voorzitter bekeek 

de gevaren van straling met de hooghartige minachting van een cavale-

rieofficier die over het slagveld beent terwijl de kanonskogels hem om de 

oren vliegen. En vrijwel alle leden van de commissie volgden zijn voor-

beeld: het leek bijna onkies om over de radioactiviteit om hen heen te 

praten. Onder de ministers heerste een sfeer van Sovjetlef.

 Vroeg op de zondagmiddag werden eindelijk de eerste tien zandzak-

ken, elk van 60 kilo of meer, het plein op gedragen en in een van gene-

raal Antosjkins helikopters geladen.50

Er waren in totaal 1225 bussen, gespoten in een caleidoscoop aan kleuren 

en afkomstig van ruim tien verschillende transportondernemingen. 

Sommige waren rood, andere geel, weer andere groen of blauw; sommi-

ge waren half rood, half wit; andere hadden een streep. En dan waren er 

ook nog 250 vrachtwagens en andere voertuigen ter ondersteuning, 

waaronder ambulances van de burgerbescherming, takelwagens en tank-

wagens.51 Om 13.30 uur, anderhalve dag nadat de sluier van radionucli-
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den de lucht in was gedreven, kwam de bonte karavaan die stond te 

wachten aan de rand van Pripjat, eindelijk in beweging.52

 Maria Protsenko stond ze op te wachten op de spoorbrug bij de ingang 

van de stad.53 Ze had een opgevouwen plattegrond van Pripjat onder haar 

arm en was vanwege het warme weer gekleed in een blouse, een rok en 

sandalen. Ze kreeg gezelschap van een majoor van het leger en ook een 

van de politie. Ze gaven elkaar een hand. Ze begrepen allemaal wat hun 

te doen stond. Er werd weinig gesproken.

 Toen de eerste bus naderde, liet de politieman die stoppen en stapte 

Protsenko erin. Ze liet de chauffeur de plattegrond zien en gaf hem in-

structies: de bussen moesten in groepjes van vijf te werk gaan; ze zei 

hem naar welke microregio ze moesten rijden, hoe ze daar konden ko-

men, bij welk gebouw ze moesten stoppen en langs welke route ze de 

stad moesten verlaten. Daarna stapte ze weer uit, de politieman zwaaide 

weer een groep bussen door en Protsenko liet haar plattegrond aan de 

volgende chauffeur zien. Ze zag elk van de duizend voertuigen geleide-

lijk aan, in groepjes van vijf, uur na uur, wegrijden over de lommerrijke 

helling van de Leninprospekt en met een scherpe bocht en een dot die-

seldamp in de stad verdwijnen.

 De inwoners van Pripjat gingen bij de 640 verschillende ingangen 

van de 160 flatgebouwen aan boord van hun bussen, waarna de deuren 

achter hen dichtgingen.54

Kolonel Boris Nesterov, ondercommandant van de luchtstrijdkrachten 

van het militaire district Kiev en een helikopterpiloot met twintig jaar 

ervaring die in Syrië had gediend en had deelgenomen aan gevechten in 

de bergen van noordelijk Afghanistan, zag rond 15.00 uur zijn doelwit in 

beeld komen.55 Hij vloog met de grote Mi-8-transporthelikopter aan van-

uit het westen op een hoogte van 200 meter en maakte zich klaar om 

vaart te minderen toen hij de rood-wit gestreepte ontluchtingsschoor-

steen van eenheid vier naderde. Achter hem in de vrachtruimte had de 

boordwerktuigkundige de zijdeur al opengeschoven en zich vastgehaakt 

aan de wand; de stapel zandzakken stond klaar aan zijn voeten.

 Nesterov verlaagde de snelheid tot 100 kilometer per uur en gaf het 

commando: ‘Maak je klaar om te droppen!’
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 De ruïnes van reactor vier kwamen snel dichterbij. Nesterovs koptele-

foon gaf alleen nog ruis, de thermometer in de cockpit vloog abrupt van 

10 naar 65 graden Celsius en de stralingsmeter achter in zijn stoel sloeg 

door. Door het glas van de cockpit tussen zijn twee voetpedalen zag hij de 

zuil van witte damp en de roodgloeiende rand van de reactor, als een 

hoogoven tijdens het uitsmelten.

 De helikopter was niet uitgerust met een bommenvizier of richtme-

chanisme dat hem nu kon helpen. Om de zakken in het reactorvat te 

droppen moest de boordwerktuigkundige op het oog richten, een baan 

inschatten en ze een voor een naar buiten duwen. Toen hij boven de re-

actor naar buiten leunde, werd hij omhuld door wolken giftig gas en be-

stookt door golven gamma- en neutronenstraling. Afgezien van zijn 

vliegoverall was hij onbeschermd. De intense hitte die van beneden op-

steeg maakte het Nesterov onmogelijk om stil te hangen. Als de helikop-

ter zijn voorwaartse momentum verloor, zou hij in de zuil van oververhit-

te lucht belanden, de torsie van de rotorbladen zou rampzalig terugvallen 

en de machine zou uit de lucht tuimelen.

 De kolonel nam gas terug tot 60 kilometer per uur. Hij probeerde uit 

alle macht de helikopter stabiel te houden en hoopte dat de boordwerk-

tuigkundige zijn evenwicht niet verloor. ‘Drop!’ schreeuwde hij. De 

boordwerktuigkundige duwde de eerste zandzak de lucht boven eenheid 

vier in, en toen nog een, en nog een.

 ‘De lading is gedropt!’

 Nesterov zwenkte naar stuurboord en maakte zich op voor de volgen-

de ronde.

Om 17.00 uur vouwde Maria Protsenko haar plattegrond op, liet de laat-

ste bus stoppen, ging aan boord en reed mee naar de Leninprospekt, als 

eenzame passagier in een verlaten stad.56 Ze dirigeerde de chauffeur van 

de ene kant van Pripjat naar de andere en liet hem in elke wijk stoppen 

om de resultaten van haar werk te controleren. Om half zes ging Protsen-

ko terug naar de ispolkom om de burgemeester te vertellen dat haar taak 

was volbracht.

 ‘Vladimir Pavlovitsj, dat was het. Iedereen is geëvacueerd,’ zei ze.

 De stad was leeg, met uitzondering van het onderhoudspersoneel en 
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de mannen die waren achtergebleven om voor de resterende reactors te 

zorgen.

 Terwijl haar rapport door de bevelsketen opklom naar de voorzitter 

van de regeringscommissie, voelde Protsenko geen verdriet, alleen de 

voldoening van een goed uitgevoerde belangrijke taak. Het was net zoals 

bij de Pioniers: de partij spreekt en de Komsomol zegt: ‘Het is voor el-

kaar.’

 Ze begon zich pas later op de avond ziek te voelen. Haar keel deed zeer 

en ze had barstende hoofdpijn; haar voeten en enkels brandden en jeuk-

ten. Ze legde niet bewust verband met straling, deels omdat ze niets wist 

van het effect van de radioactieve alfa- en bètadeeltjes in het stof dat tij-

dens haar uren op de spoorbrug rond haar blote benen waaide, en ook 

omdat ze er liever niet over nadacht. Toen de diarree begon, hield Prot-

senko zich voor dat ze bedorven augurken had gegeten; hoofdpijn en een 

zere keel: wat wil je, ze had al twee dagen niet geslapen. Ze verzachtte de 

jeuk door haar voeten in de wastafel te zetten en er koud water over te 

laten stromen. Maar de jeuk kwam snel terug.

 Protsenko ging terug naar haar bureau, waar ze weer plattegronden 

ging tekenen voor de troepen Chemische Oorlogvoering, die nu iedere 

zestig minuten de straling in het gebied opnamen. Ze controleerden nu 

ook het interieur van de ispolkom zelf op straling en waarschuwden haar 

dat de gangen allemaal waren besmet. De conciërge was allang weg, dus 

pakte Protsenko een natte lap om zelf het linoleum te gaan dweilen. Aan-

gezien er geen handschoenen waren deed ze het met haar blote handen.

 Toen de kleurrijke stoet bussen over de smalle wegen rond de stad 

slingerde, wisten maar weinig vertrekkende burgers waar ze heen gin-

gen.57 Niemand had hun iets verteld. Maar ze gingen ervan uit dat ze snel 

zouden terugkomen. Een deel van het konvooi was al een flink eind voor-

bij de stadgrens toen iemand besefte dat er aan de wielen van de bussen 

gevaarlijk radioactief stof zat en dat ze terug moesten naar Pripjat om 

ontsmet te worden.58 Een personeelslid van de kerncentrale reisde met 

zijn vrouw en kinderen in een bus ruim vijftig kilometer de stad uit, 

waarna hij ze alleen verder liet gaan en zelf terugging om zijn collega’s 

te helpen. De chauffeur zette hem af in de stad Ivankov, waar hij de plaat-

selijke militiecommandant moest overhalen om hem terug te laten 
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gaan.59 Sommige evacués kregen hun chauffeurs zo ver om ze helemaal 

naar Kiev te brengen, maar volgens het plan van het ministerie van Bin-

nenlandse Zaken moesten de burgers van Pripjat worden verdeeld over 

de stadjes en dorpen van het landelijke Polesië. Daar zouden boeren en 

kolchozarbeiders ze opnemen, één gezin per onderkomen.

 Viktor Brjoechanovs vrouw Valentina huilde toen ze uit de stad werd 

weggevoerd.60 In Natalia Joevtsjenko’s bus speculeerden de passagiers 

nerveus fluisterend over waar ze terecht zouden komen.61 Ze speurden 

door de ramen naar namen van dorpen terwijl ze de ene na de andere 

nederzetting passeerden. En ze zagen het medelijden op de gelooide ge-

zichten van de boeren die op hun erf stonden om hen langs te zien rijden.

Op de derde verdieping van het Witte Huis werden de vergaderingen van 

de regeringscommissie voortgezet. Beneden zat Maria Protsenko nog 

steeds aan haar bureau.62 Het was rond 20.00 uur toen ze uit het raam 

keek en een vrouw over het plein de stad in zag lopen. Ze was alleen en 

had een koffer bij zich. Protsenko begreep er niets van. Alle vrouwen en 

kinderen in de stad hadden al uren geleden in veiligheid moeten zijn 

gebracht. Ze stuurde een bewaker op onderzoek uit en keek vanuit haar 

kantoor toe hoe hij de vrouw aanhield en ondervroeg. Ze praatten, de 

vrouw knikte en liep toen verder, met haar koffer. Toen de bewaker te-

rugkwam, ontdekte Protsenko dat het nieuws over de noodtoestand in 

Pripjat blijkbaar niet had voorkomen dat de treinen gewoon volgens de 

dienstregeling op het station stopten. De vrouw kwam terug van een 

weekendje weg en stapte uit de trein uit Chmelnitski, 300 kilometer ver-

derop, zonder enige reden om aan te nemen dat er in haar afwezigheid 

iets was veranderd. Toen de bewaker haar vertelde wat er was gebeurd, 

leek ze bang noch in paniek te zijn. Natuurlijk zou ze zich laten evacue-

ren, zei ze tegen hem. ‘Maar ik ga eerst naar huis.’

 Toen de vrouw met haar koffer naar haar flat liep, vond ze Pripjat wel 

griezelig veranderd. In een tijdsbestek van slechts een paar uur was Vik-

tor Brjoechanovs geliefde stad van de toekomst een spookstad geworden. 

Achtergelaten wasgoed wapperde in de wind op de balkonnetjes aan de 

Leninprospekt. De stranden waren verlaten, de restaurants leeg, de speel-

tuinen stil.
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 In de straten weerklonken nu nieuwe geluiden: het geblaf van ontred-

derde honden, wier vacht zo besmet was met giftig stof dat hun baasjes 

hen wel moesten achterlaten; het geronk van de verkenningsvoertuigen 

van de burgerbescherming; en het onophoudelijke geratel van helikop-

ters terwijl de piloten en boordwerktuigkundigen van het 51ste Gardere-

giment Helikopters af aan en aan vlogen om zakken boor en zand in de 

mond van de radioactieve vulkaan te gooien.
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De wolk

Hemelwaarts gedragen door een zuil van verzengende hitte uit de ver-

woeste kern en verplaatst door behulpzame winden, had de onzichtbare 

stralingswolk sinds zijn ontsnapping uit het kadaver van eenheid vier 

duizenden kilometers afgelegd.

 Vrijgekomen in het geweld van de explosie, was hij de stille nachtlucht 

in gerezen tot een hoogte van zo’n 1500 meter. Daar werd hij gegrepen 

door krachtige winden uit het zuiden en zuidoosten, die hem met snel-

heden tussen de 50 en 100 kilometer per uur noordwestwaarts door de 

Sovjet-Unie meesleurden, richting de Oostzee.1 De wolk bevatte het in-

stabiele xenon-133, microscopische fragmentjes van bestraald grafiet, en 

deeltjes die uit zuivere radioactieve isotopen bestonden, waaronder jodi-

um-131 en cesium-137, die zoveel hitte genereerden dat ze de lucht om 

zich heen verwarmden en als honderdduizenden minuscule luchtballon-

netjes voortzweefden.2 In het hart van de wolk zat circa 20 miljoen curie 

aan radioactiviteit.3 Toen de Sovjetwetenschappers op zondag 27 april 

eindelijk regelmatige luchtmetingen gingen doen op de plaats des on-

heils, was het onzichtbare monster al weggeglipt, zodat ze niets wisten 

over zijn omvang of intensiteit.4 Hun metingen brachten slechts zijn 

staart aan het licht. Binnen 24 uur had hij Scandinavië beteikt.5

 Zondag rond het middaguur legde een automatisch meetapparaat in 

het Nationaal Laboratorium van Risø, ten noorden van Roskilde, geruis-

loos de aankomst van de wolk in Denemarken vast.6 Maar het was zon-
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dag en de metingen bleven onopgemerkt. Een soldaat op het meetstation 

Kajaani van de Finse strijdkrachten mat die avond een abnormale toena-

me in de achtergrondstraling. Hij meldde dat aan het operationeel cen-

trum in Helsinki, maar er werd verder geen actie ondernomen. Laat op 

de avond stuitte de pluim boven Zweden op regenwolken, en dat vocht 

begon zijn besmettende stoffen te absorberen en te concentreren.7

 Toen de regen uiteindelijk uit de wolken viel, rond de stad Gävle, zo’n 

200 kilometer ten noorden van Stockholm, was hij zwaar radioactief.

Op maandagochtend 28 april zat Cliff Robinson even voor zeven uur te 

ontbijten in de koffiekamer van de kerncentrale Forsmark, 65 kilometer 

ten zuidwesten van Gävle aan de Botnische Golf.8 Robinson, een negen-

twintigjarige Brits-Zweedse technicus in het radiochemisch lab van de 

centrale, ging iedere ochtend naar zijn werk in een bus die ook bouwvak-

kers naar Forsmark bracht, waar ze een grote ondergrondse opslagplaats 

voor kernafval aan het bouwen waren.9

 Toen Robinson zijn koffie ophad, ging hij naar de kleedkamer om zijn 

tanden te poetsen. Op de terugweg liep hij langs een stralingsmeetpunt 

en het alarm ging af. De technicus, nog half in slaap, snapte het niet. Hij 

was net aangekomen en nog niet in het reactorblok geweest; hij kon on-

mogelijk besmet zijn. Er kwam een lid van het stralingsbeschermings-

personeel op het alarm af, aan wie Robinson uitlegde wat er was gebeurd. 

Hij liep nog eens door de detector. Ook nu weer rinkelde de bel. Maar bij 

de derde poging bleef de monitor stil. De twee mannen snapten er niets 

van en besloten dat het apparaat kapot was. Misschien stond de alarm-

drempel verkeerd ingesteld. De stralingscontroleur liet Robinson ge-

woon weer aan de slag gaan. Het apparaat kon later worden gerepareerd.

 Toevallig hield Robinson zich in het laboratorium bezig met het me-

ten van radioactiviteit binnen het gebouw van Forsmark 1 en in zijn uit-

stoot. De reactor was pas zes jaar oud maar werd geplaagd door techni-

sche foutjes. Lekkende splijtstofstaven hadden die winter al voor kleine 

hoeveelheden radioactiviteit in de omgeving gezorgd.10 Zijn maandag-

ochtendroutine bracht hem eerst naar de hoogste niveaus van de centrale 

om monsters uit de ontluchtingsschoorsteen te nemen en die in het lab 

te analyseren. Dat duurde even. Rond negen uur ging hij weer naar be-
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neden voor nog een kop koffie. Maar toen hij het stralingsmeetpunt na-

derde, werd zijn weg geblokkeerd door een lange stoet medewerkers, die 

allemaal het alarm activeerden. Nu stond Robinson pas echt versteld. Hij 

nam een schoen van een collega, stopte die in een plastic zak om kruis-

besmetting te voorkomen en ging terug naar het lab. Hij zette de schoen 

op de germaniumdetector, een gevoelig apparaat dat gammastralen 

meet, en dacht te moeten gaan wachten.

 Maar de resultaten kwamen verschrikkelijk snel, ze explodeerden in 

steile, groene pieken op het computerscherm. Robinsons hart stond stil. 

Hij had nog nooit zoiets gezien. De schoen was ernstig vervuild met het 

gehele spectrum aan splijtingsproducten dat gewoonlijk alleen in de 

kern van Forsmark 1 te vinden was: cesium-137, cesium-134 en kortleven-

de isotopen van jodium, maar ook een aantal andere elementen, waaron-

der kobalt-60 en neptunium-239. Hij besefte dat deze alleen konden zijn 

ontstaan doordat splijtstof aan de lucht was blootgesteld. Robinson belde 

onmiddellijk zijn baas, die het ergste vreesde en hem terugstuurde naar 

de ontluchtingsschoorsteen om nieuwe luchtmonsters te nemen.

 Om 9.30 uur werd Karl Erik Sandstedt, de manager van de centrale, 

gewaarschuwd over de besmetting.11 Maar de leidinggevenden van 

Forsmark waren net zo verbijsterd als Robinson was geweest. Ze konden 

de besmetting niet tot een bron in de centrale herleiden, en toch kwamen 

de stralingsniveaus op de grond buiten overeen met wat bij dit weer te 

verwachten was bij een groot lek in een van Forsmarks reactors. Om half 

tien liet Sandstedt alle toegangswegen naar de centrale afsluiten. Plaatse-

lijke autoriteiten deden uit voorzorg een waarschuwing uitgaan: de be-

volking werd via de radio opgeroepen uit de buurt van Forsmark te blij-

ven en de politie zette wegversperringen op. Dertig minuten later was 

Robinson nog steeds in het lab bezig met zijn nieuwe monsters toen hij 

in heel het gebouw sirenes hoorde loeien: de hele centrale werd geëvacu-

eerd.12

 Tegen die tijd waren er bij nucleaire en defensie-instanties in Stock-

holm echter meldingen binnengekomen over vergelijkbaar hoge besmet-

tingsniveaus op een onderzoeksinstituut in Studsvik, 200 kilometer van 

Forsmark verwijderd.13 Luchtmonsters uit Stockholm vertoonden ook 

verhoogde straling en een isotopensamenstelling met deeltjes grafiet, 
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wat op een rampzalig ongeval in een civiele reactor wees, maar een van 

een heel andere soort dan die van Forsmark. Tegen 13.00 uur had het 

Zweeds Nationaal Instituut voor Defensieonderzoek ook de heersende 

weerpatronen in het Oostzeegebied in kaart gebracht, met behulp van 

meteorologische berekeningen die waren ontwikkeld om het Gedeeltelij-

ke Kernstopverdrag te helpen handhaven. Hieruit bleek onomstotelijk 

dat de radioactieve besmetting helemaal niet in Forsmark was ontstaan. 

Ze kwam van ergens buiten Zweden. En de wind blies vanuit het zuid-

oosten.

Rond elf uur ’s ochtends zat Gejdar Alijev in zijn kantoor in het Kremlin 

toen de telefoon ging en hij naar een noodvergadering van het Politbu-

reau werd ontboden. Als vicepremier was Alijev een van de machtigste 

mannen van de Sovjet-Unie.14 Als voormalig hoofd van de Azerbeidzjaan-

se kgb, en als een van de twaalf stemmende leden van het Politbureau, 

was hij medeverantwoordelijk voor het nemen van ingrijpende beslissin-

gen omtrent de koers van het wereldrijk. Maar op maandagochtend had 

zelfs Alijev slechts vagelijk iets gehoord over een kernongeval in Oekraï-

ne. De Sovjetpers repte met geen woord over Tsjernobyl, en ook radio en 

tv zwegen erover. De autoriteiten in Kiev spanden zich zonder aanspo-

ring van Moskou al in om te voorkomen dat wetenschappers er lucht van 

zouden krijgen.15 Nadat instrumenten op het Botanisch Instituut in Kiev 

op zaterdag een scherpe toename van straling hadden geregistreerd, ver-

schenen er kgb-agenten die de apparaten verzegelden ‘om paniek en de 

verspreiding van provocatieve geruchten te voorkomen’. Tegen de tijd 

dat secretaris-generaal Gorbatsjov de noodvergadering bijeenriep om te 

bespreken wat er was gebeurd, besefte Alijev niettemin dat de straling 

weldra tot ver buiten de grenzen van de Sovjet-Unie zou worden opge-

merkt.16

 De twaalf mannen, onder wie Alijev, premier Ryzjkov, chef propagan-

da Aleksandr Jakovlev, Gorbatsjovs opkomende conservatieve opponent 

Jegor Ligatsjov en Viktor Tsjebrikov, hoofd van de kgb, troffen elkaar 

niet in de gebruikelijke vergaderzaal van het Politbureau, maar in het 

sombere kantoor van secretaris-generaal Gorbatsjov op de derde verdie-

ping van het Kremlin.17 Ondanks een recente opknapbeurt, tapijten met 
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prachtige patronen en een gewelfd plafond waaraan kistallen kroonluch-

ters hingen, was de kamer spelonkachtig en onaangenaam. Iedereen was 

nerveus.18

 Gorbatsjov vroeg simpelweg: ‘Wat is er gebeurd?’19

 Vladimir Dolgich, de secretaris van het Centraal Comité die over de 

energiesector ging, vertelde wat hij wist op grond van zijn telefoonge-

sprekken met Sjtsjerbina en de experts in Pripjat.20 Hij beschreef een 

explosie, de verwoesting van de reactor en de evacuatie van de stad.21 De 

luchtmacht zette helikopters in om de verwoeste reactor onder zand, klei 

en lood te bedelven. Een wolk straling dreef zuidwaarts en westwaarts, en 

had Litouwen al bereikt. Informatie was nog steeds schaars, en tegen-

strijdig: de strijdkrachten zeiden het een, wetenschappers iets anders.22 

Nu moesten ze beslissen wat – en óf – ze de Sovjetbevolking op de hoog-

te moesten brengen van het ongeval.

 Voor Gorbatsjov was dit een plotselinge en onverwachte test van de 

nieuwe openheid en het transparante bestuur die hij het Partijcongres 

een maand eerder had beloofd; sindsdien was glasnost niets meer dan 

een slogan geweest.23 ‘We moeten zo snel mogelijk met een verklaring 

komen,’ zei hij. ‘We mogen niet talmen.’24

 De oude reflexen van geheimhouding en paranoia zaten echter diep 

ingesleten. De waarheid over ongevallen die wellicht het Sovjetprestige 

aantastten of paniek onder de bevolking zaaiden, was altijd onderdrukt: 

de explosie in Majak in 1957 had officieel nog steeds niet plaatsgevon-

den; toen een piloot van de Sovjetluchtmacht in 1983 per abuis een jum-

bojet van Korean Air neerhaalde, waarbij alle 269 inzittenden omkwa-

men, ontkende de Sovjet-Unie aanvankelijk iets van het incident af te 

weten. En Gorbatsjovs greep op de macht bleef zwak en kwetsbaar voor 

het soort reactionaire revolutie dat Chroesjtsjov de kop had gekost.25 Hij 

moest voorzichtig zijn.

 Hoewel het later in het officiële verslag van de vergadering leek alsof 

vrijwel iedereen vond dat er een openbare verklaring over het ongeval 

moest komen, beweerde Gejdar Alijev dat dat misleidend was.26 Volgens 

het verslag van de vicepremier bepleitte hij directe en totale eerlijkheid: 

heel Europa zou weldra weten dat er iets vreselijks was gebeurd, en deze 

ramp was gewoon te groot om weg te moffelen. Wat had het voor zin iets 
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te willen verhullen wat toch al bekend was? Maar voor hij was uitgespro-

ken, werd hij onderbroken door Jegor Ligatsjov, die alom werd gezien als 

de op één na machtigste man in het Kremlin.27 ‘Wat wil je?’ vroeg hij 

agressief. ‘Wat voor informatie wil je vrijgeven?’

 ‘Schei toch uit!’ antwoordde Alijev. ‘We kunnen dit niet verhullen!’28

 Anderen aan de tafel stelden dat ze nog niet genoeg informatie had-

den om het openbaar te maken, en waren bang dat ze paniek zouden 

zaaien.29 Als ze al nieuws uitbrachten, moest dat zeer beknopt geformu-

leerd zijn. ‘De verklaring moet zo zijn opgesteld dat er geen bovenmatige 

onrust en paniek ontstaan,’ zei Andrej Gromyko, voorzitter van het pre-

sidium van de Opperste Sovjet.30 Tegen de tijd dat ze gingen stemmen, 

had Ligatsjov blijkbaar de overhand: ze kozen voor de traditionele aanpak.31 

De verzamelde partijbonzen stelden een niets onthullende verklaring van 

23 woorden op die verspreid moest worden door het staatsnieuwsagent-

schap tass en bedoeld was als tegenwicht voor ‘de bourgeois leugens [...] 

propaganda en verzinsels’, zoals de officiële woordvoerder van het Cen-

traal Comité het noemde.

 Wat Gorbatsjov ook van plan mocht zijn, het leek erop dat de beproef-

de manier toch de beste was.

Om 14.00 uur waren de Zweedse autoriteiten in Stockholm het er una-

niem over eens dat het land besmet was als gevolg van een kernramp in 

het buitenland.32 Al een goed uur later nam de minister van Buitenland-

se Zaken contact op met de regeringen van Oost-Duitsland, Polen en de 

Sovjet-Unie om te vragen of zich op hun grondgebied zo’n incident had 

voorgedaan. Kort daarna stuurden de Zweden een identiek communiqué 

naar hun vertegenwoordigers bij het Internationaal Atoomenergieagent-

schap. Inmiddels meldden ook de Finse en de Deense regering dat ze 

radioactieve besmetting binnen hun grenzen hadden geregistreerd.

 Het enige hotelletje van Tsjernobyl, waar Viktor Brjoechanov ooit op 

bed zijn plannen voor een nucleaire toekomst had geschetst, vulde zich 

met uitgeputte apparatsjiks die door Moskou waren gestuurd.32 Er kwa-

men nog steeds radionucliden uit de smeulende resten van reactor vier, 

terwijl de helikoperpiloten van het Zeventiende Luchtlandingsleger pro-

beerden de reactor te dempen en de grafietbrand die onder hen woedde 
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onder controle te krijgen. De Sovjetautoriteiten verzekerden de Zweden 

echter dat ze niets hadden gehoord over een mogelijk kernongeval in de 

Sovjet-Unie.

 Die middag nam de wetenschapsattaché op de Zweedse ambassade in 

Moskou contact op met het Staatscomité voor het Gebruik van Atoome-

nergie: het vriendelijke publieke gezicht van Sredmasj, het ministerie 

voor Middelzware Machinebouw.34 Maar zij bevestigden noch ontken-

den een probleem met een van hun reactors.34 Vroeg op de avond, tijdens 

een cocktailparty op de Zweedse ambassade, vatte ambassadeur Torsten 

Örn een functionaris van het Sovjet-Russische ministerie van Buiten-

landse Zaken bij de kraag en vroeg hem wat hij wist over een recent 

kernongeval binnen de Sovjet-Unie.

 De functionaris zei dat hij de vraag zou noteren, maar gaf verder geen 

commentaar.35

 Op maandag 28 april om 20.00 uur, bijna drie dagen nadat de giftige 

wolk de nachtelijke hemel boven eenheid vier in dreef, zond Radio Mos-

kou eindelijk de tass-verklaring uit waar ze het in Gorbatsjovs kantoor 

over eens waren geworden. ‘Er heeft een ongeval plaatsgevonden in de 

kerncentrale van Tsjernobyl,’ las de nieuwslezer voor. ‘Een van de atoom-

reactors is beschadigd.36 Er worden maatregelen genomen om de gevol-

gen van het ongeval te elimineren. Mensen die erdoor zijn getroffen, 

krijgen hulp. Er is een regeringscommissie in het leven geroepen.’ Het 

bulletin was in zijn beknoptheid en zuinige omgang met de waarheid 

kenmerkend voor Sovjetnieuwsberichten; een voortzetting van de ma-

nier waarop de staat al decennialang omsprong met gewone industriële 

ongelukken. Een uur later herhaalde de internationale zender van Radio 

Moskou de verklaring in het Engels, voor buitenlandse luisteraars, ge-

volgd door een lange opsomming van kernongevallen in het Westen. Bei-

de verklaringen lieten na te vermelden wanneer precies het Oekraïense 

incident had plaatsgevonden.

 Om 21.25 uur Moskouse tijd zond Vremja, het belangrijkste tv-jour-

naal dat in heel de Sovjet-Unie te zien was, dezelfde 23 woorden tellende 

verklaring uit, voorgelezen in naam van de ministerraad van de Sov-

jet-Unie.37 Het was het 21ste nieuwsonderwerp. Er waren geen foto’s bij 

te zien. Slechts de ernstige gezichtsuitdrukking van de presentator en 
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het noemen van de ministerraad duidden erop dat er misschien iets bij-

zonders was gebeurd.

 De volgende ochtend, dinsdag 29 april, zweeg de Moskouse pers in 

alle talen over het ongeval. In Oekraïne maakten de dagbladen in Kiev 

melding van het nieuws, maar hun redacteuren deden hun best er zo 

min mogelijk ruchtbaarheid aan te geven: Pravda Oekrainy plaatste een 

kort berichtje onder aan pagina drie, onder een artikel over twee gepen-

sioneerden die hemel en aarde moesten bewegen om thuis een telefoon 

geïnstalleerd te krijgen.38 Robitnytsja Hazeta, de Oekraïense arbeiders-

krant, begroef zijn Tsjernobylverhaal zorgvuldig onder de voetbaluitsla-

gen en het verslag van een schaaktoernooi.

 In het Kremlin riep secretaris-generaal Gorbatsjov de tweede bijzon-

dere vergadering van het Politbureau in twee dagen bijeen, ook weer om 

half elf ’s ochtends.39 Hij vreesde nu dat hun eerste reactie op de ramp in 

wording te tam was geweest. De straling verbreidde zich nog steeds, uit 

Scandinavië kwamen meldingen van verhoogde niveaus en de Polen stel-

den lastige vragen. Zou de besmetting Leningrad kunnen bereiken, of 

Moskou?

 Vladimir Dolgich vertelde zijn collega’s het laatste nieuws: de pluim 

radio-isotopen die wegdreef uit Tsjernobyl had zich in drie richtingen 

opgesplitst: naar het noorden, zuiden en westen, en het ministerie van 

Binnenlandse Zaken had rondom de centrale een gebied van minstens 

10 kilometer afgezet, maar het niveau van de straling die uit de reactor 

kwam, daalde.40 Tsjebrikov, hoofd van de kgb, sprak dat tegen: zijn bron-

nen zagen geen aanwijzingen dat de stralingssituatie verbeterde. In het 

gebied werden al meer evacuaties uitgevoerd, er waren bijna tweehon-

derd slachtoffers van het ongeval opgenomen in Moskou en Volodymyr 

Sjtsjerbytsky, de Oekraïense premier, meldde uitbraken van paniek in 

zijn republiek.

 Alle aanwezigen waren het erover eens dat ze de reactor zo snel moge-

lijk geheel moesten afsluiten. Ze stelden een speciale taskforce van zeven 

man op die de leiding op zich nam, geleid door premier Ryzjkov en met 

onder anderen Dolgich, Tsjebrikov en de ministers van Binnenlandse 

Zaken en Defensie. De groep, die speciale bevoegdheden kreeg om alle 

ministeriële en partij-autoriteiten in heel de Unie bevelen te geven, zou 
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de bestrijding van de ramp vanuit Moskou coördineren en alle middelen 

van de gecentraliseerde staat ter beschikking stellen van de regerings-

commissie in Tsjernobyl.

 Het gesprek ging al snel weer over wat de wereld mocht weten over 

wat er was gebeurd. ‘Hoe eerlijker we zijn, hoe beter,’ zei Gorbatsjov, die 

voorstelde om op z’n minst gedetailleerdere informatie te geven aan de 

regeringen van de Sovjetsatellieten, Washington en Londen.42 ‘Je hebt 

gelijk,’ zei Anatoli Dobrynin, die onlangs tot lid van het Centraal Comité 

was benoemd nadat hij twintig jaar de Sovjetambassadeur in de Verenig-

de Staten was geweest. ‘Ik weet immers zeker dat de foto’s allang op Rea-

gans bureau liggen.’ Ze besloten verklaringen te telegraferen naar hun 

ambassades in verschillende hoofdsteden, waaronder Havana, Warschau, 

Bonn en Rome.43

 ‘Moeten we onze bevolking ook informeren?’ vroeg Alijev. ‘Misschien,’ 

antwoordde Ligatsjov.44

Op dinsdagavond zond Vremja een nieuwe verklaring uit in naam van de 

Sovjetministerraad.45 Deze erkende dat er twee mensen waren omgeko-

men als gevolg van een explosie in de centrale van Tsjernobyl; dat een 

deel van het reactorgebouw was verwoest; en dat Pripjat was geëvacu-

eerd. Er werd niets over het vrijkomen van radioactiviteit gezegd. Deze 

keer was het bericht op de zesde plaats gezet, achter het laatste bemoedi-

gende nieuws over de machtige Sovjeteconomie.

 De rest van de wereld had inmiddels de geur van een spectaculaire 

ramp achter het IJzeren Gordijn opgepikt en Tsjernobyl stond in het 

Westen op de voorpagina’s. Kranten en tv-zenders stuurden hun verslag-

gevers op jacht naar meer details, ongeacht hoe vaag hun bronnen wa-

ren. De buitenlandse pers in Moskou kreeg geen toestemming om naar 

Oekraïne af te reizen en stuitte op een bureaucratische muur van stil-

zwijgen. Ze behielpen zich met het schaarse materiaal dat voorhanden 

was. Luther Whittington van persbureau United Press International was 

pas sinds kort in de Sovjet-Unie. Een paar weken eerder was hij op het 

Rode Plein een vrouw tegengekomen die volgens hem contacten bij de 

hulpdiensten had.46 Whittington belde haar thuis in Kiev op, en naar hij 

begreep zei ze dat er als gevolg van de explosie tachtig mensen direct 
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waren omgekomen en dat er nog eens tweeduizend op weg naar het zie-

kenhuis waren gestorven. Voor deze beweringen was geen onafhankelij-

ke bevestiging te vinden. Een van Whittingtons Moskouse collega’s, Ni-

cholas Daniloff van I.S. News & World Report, meende later dat het 

Russisch van de upi-man zo basaal was hij zijn bron verkeerd moest 

hebben begrepen. Het was niettemin een sensationeel verhaal dat on-

middellijk over de internationale communicatielijnen vloog, met voor-

spelbare gevolgen.

 ‘2000	doden	in	kernmerrie; Sovjets vragen hulp bij onbeheersbare 

brand in kerncentrale,’ schreeuwde de voorpagina van de New York Post 

op dinsdag, dezelfde dag waarop het nieuws over het ongeval bescheiden 

weggestopt onder de sportuitslagen in Kiev stond.47 De volgende dag 

kopte de Daily Mail in Londen: ‘2000	doden	in	atoomdrama.’ In de 

Verenigde-Staten was het huiveringwekkende dodental die avond het be-

langrijkste nieuws op de tv-journaals; een bron van het Pentagon vertel-

de nbc dat satellietbeelden van de centrale zo’n enorme ravage lieten 

zien dat duizenden doden onvermijdelijk waren, en tweeduizend ‘leek 

ongeveer te kloppen, aangezien er vierduizend mensen op de centrale 

werken’.48 Kort daarna ontving de Amerikaanse minister van Buiten-

landse Zaken George Shultz een rapport van de geheime dienst dat de 

Sovjetclaim van slechts twee doden ‘belachelijk’ noemde.49

 De radioactieve wolk trok intussen verder naar het noorden en spreidde 

zich westwaarts uit over heel Scandinavië, waarna het weerbeeld stagneer-

de en de besmetting in zuidelijke richting over Polen trok en een wig 

vormde die Duitsland in dreef.50 Vervolgens zette zware regen een dikke 

band straling af die helemaal van Tsjecho-Slowakije tot in Zuidoost-Frank-

rijk reikte. De West-Duitse en Zweedse regering deden woedend hun be-

klag bij Moskou dat ze niet meteen waren ingelicht over het ongeval en 

verzochten om meer informatie over het ongeluk, maar tevergeefs. Wel 

namen functionarissen van Sovjetambassades in Bonn en Stockholm con-

tact op met wetenschappers om advies in te winnen over het bestrijden van 

nucleaire branden, met name over het doven van brandend grafiet.51 De 

aanzwellende geruchtenstroom, de openlijke speculaties van experts over 

een meltdown en nu, nog angstaanjagender, de mogelijkheid van een ra-

dioactieve brand die niet te doven was, zaaiden paniek in heel Europa.
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 In Deense drogisterijen waren de kaliumjodidetabletten in een mum 

van tijd uitverkocht.52 Zweden verbood de import van voedsel uit de Sov-

jet-Unie en vijf Oost-Europese landen; er zou een radioactief deeltje in de 

melk van een zogende moeder zijn ontdekt; en de telefooncentrales van 

de overheid werden overstelpt met vragen, zoals of het drinkwater nog 

veilig was en of je eigenlijk nog wel naar buiten kon. In het communisti-

sche Polen, waar de staatstelevisie de bevolking verzekerde dat ze niet in 

gevaar was, deelden de autoriteiten niettemin jodiumpillen uit aan kin-

deren en werd de verkoop van zuivel aan banden gelegd.53 In Nederland 

zei een zendamateur dat hij op de korte golf een gesprek had opgevangen 

waarin iemand in Kiev beweerde dat er in Tsjernobyl niet één maar twee 

reactors stonden te smelten. ‘De wereld heeft geen idee van de ramp,’ 

jammerde de Oekraïner door de ruis heen. ‘Help ons.’54

 Sovjet-Russische woordvoerders deden deze verhalen af als opportu-

nistische westerse propaganda, maar konden daar, belemmerd door de 

reflexmatige geheimzinnigheid van de staat, weinig feiten tegenoverstel-

len.55 Op woensdagavond gaf Radio Moskou toe dat er naast de twee do-

den ook 197 mensen in het ziekenhuis waren opgenomen als gevolg van 

het ongeval, van wie er 49 na controle alweer waren ontslagen. De ‘stra-

lingssituatie verbeterde,’ meldde de nieuwslezer vaag. Ook werd op tele-

visie een foto van de kerncentrale getoond, die vlak na de explosie zou 

zijn genomen en waarop te zien was dat die niet helemaal was verwoest; 

Radio Kiev kondigde tegelijkertijd aan dat het de ‘westerse geruchten’ 

over duizenden slachtoffers wilde smoren.

 kgb-baas Tsjebrikov liet zijn superieuren intussen weten dat hij het 

bourgeoiscomplot bij de bron aanpakte.56 Hij vertelde het Centraal Co-

mité dat hij ‘maatregelen [trof] om de activiteiten van buitenlandse diplo-

maten en correspondenten te controleren, hun mogelijkheden te beper-

ken om informatie in te winnen over het ongeval op de kerncentrale van 

Tsjernobyl, en pogingen te verijdelen om die voor de anti-Sovjetpropa-

gandacampagne in het Westen te gebruiken’.

 Diezelfde dag merkte Nicholas Daniloff in Moskou dat hij zijn berich-

ten niet per telex naar het hoofdkantoor van U.S. News & World Report in 

Washington kon sturen. In plaats daarvan regelde hij dat hij het apparaat 

op het upi-kantoor mocht gebruiken, een rit van twintig minuten dwars 
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door de stad. Vlak voor Daniloff weg wilde gaan, keek hij uit het raam en 

zag buiten een stel mannen aan kabels in een gat in de grond op de bin-

nenplaats rukken; ze probeerden blijkbaar zijn laatste lijntje met de bui-

tenwereld door te snijden.57 Het hielp niet; de Sovjetpogingen om de 

westerse verslaggeving te belemmeren, maakten de geruchten alleen 

maar erger. Tegen het einde van de week rolde de New York Post van de 

persen met ‘onbevestigde berichten’ uit Oekraïne dat er vijftienduizend 

mensen waren omgekomen bij het ongeval, en dat ze waren begraven in 

massagraven op een stortplaats voor kernafval.58

Op het hoofdkwartier van de regeringscommissie in Pripjat bleef de 

nood escaleren. Op zondagavond ging de jonge luchtmachtcommandant 

generaal Antosjkin naar het Witte Huis om voorzitter Sjtsjerbina te mel-

den hoe het bombardement van zijn piloten vorderde. Tegen de avond 

hadden ze met slechts drie helikopters al 10 ton boor en 80 ton zand in 

eenheid vier weten te dumpen.59 Dat was een heroïsche prestatie onder 

verschrikkelijke omstandigheden, maar Sjtsjerbina was niet onder de in-

druk. ‘Tachtig ton zand voor een reactor als deze is alsof je met een lucht-

buks op een olifant schiet!’ zei hij.60 Dat moest beter.

 Antosjkin liet zware transporthelikopters komen, waaronder de gigan-

tische Mi-26, de krachtigste helikopter ter wereld, die de bijnaam Korova, 

‘de Koe’, had en in één keer 20 ton kon vervoeren.61 Hij bleef die nacht 

op om te bedenken hoe hij de operatie effectiever kon maken. De volgen-

de dag rekruteerde de commissie de bevolking van een aantal stadjes en 

dorpen op het omringende platteland om te helpen bij het vullen van 

zandzakken. Antosjkin stelde een geïmproviseerde luchtverkeersrege-

ling op om het laden te versnellen en bestelde afgedankte remparachutes 

van Mig-23-gevechtsvliegtuigen om als vrachtnetten te gebruiken. De 

boordwerktuigkundigen bleven intussen met de hand zakken in eenheid 

vier gooien, vrijwel geheel onbeschermd tegen de gammastralen die uit 

het verwoeste gebouw opstegen.

 De bemanningen vlogen elke dag van ’s ochtends vroeg tot ’s avond 

laat, en ’s nachts keerden ze terug naar hun basis in Tsjernigov om hun 

machines te ontsmetten, hun uniformen weg te gooien en in een sauna 

het radioactieve stof van hun lichaam te schrapen. Maar het bleek vrijwel 
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onmogelijk om alle straling van de helikopters te verwijderen. Wanneer 

de vliegers ’s ochtends terugkwamen om aan een nieuwe missie te be-

ginnen, was het gras onder hun toestel in één nacht geel geworden.62 De 

meeste bemanningen maakten in totaal tien tot vijftien vluchten boven 

de reactor, waarbij ze hem telkens twee tot drie keer bombardeerden. De 

eerste piloten deden zelfs meer: eentje vloog in de eerste drie dagen 76 

keer naar reactor vier.63 Wanneer de helikopters na de tweede of derde 

vlucht in de daarvoor bestemde zones landden, sprongen sommige 

boordwerktuigkundigen er volgens Antosjkin snel uit om in de bosjes 

langs de rivier te braken.

 Tegen de ochtend van dinsdag 27 april leek het werk van Antosjkins 

bemanningen effect te krijgen: de radioactiviteit die uit de reactor kwam, 

begon af te nemen en de temperatuur zakte van ruim 1000 graden Cel-

sius naar 500 graden Celsius.64 Maar het stralingsniveau in de verlaten 

straten van Pripjat was nu zo gevaarlijk dat de regeringscommissie zich 

genoodzaakt zag naar een nieuw hoofdkwartier te verkassen, 19 kilome-

ter verderop in Tsjernobyl.65 Het terrein in de directe omgeving van de 

centrale, dat een diameter van pakweg anderhalve kilometer had en in-

middels door de functionarissen de osobaja zona, of ‘speciale zone’, werd 

genoemd, was ernstig besmet met zowel brokstukken als nucleaire fall-

out.66 Wetenschappers, specialisten en de operators die waren achterge-

bleven om voor de drie resterende reactors te zorgen, begaven zich alleen 

nog in pantservoertuigen naar de centrale.

 In Moskou zat premier Ryzjkov die middag de eerste vergadering voor 

van de taskforce van het Politbureau, en onmiddellijk begon de hamer 

van de centraal geleide economie te zwaaien.67 Academielid Legasov en 

de andere wetenschappers rekenden uit dat er in totaal 2000 ton lood 

nodig was om de grafietbrand te helpen smoren, maar Legasov was hui-

verig om op zo’n korte termijn zo’n grote hoeveelheid van een schaars 

metaal te vragen.68 Sjtsjerbina, door de wol geverfd als het aankwam op 

de werking van het systeem, bestelde voortvarend 6000 ton, je wist maar 

nooit, en Ryzjkov stuurde elke trein op het Sovjetspoornet die lood ver-

voerde richting Tsjernobyl. De eerste 2500 ton kwam de volgende och-

tend aan.69

 Toen op dinsdagavond het licht begon te wijken, hadden Antosjkins 
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bemanningen nog eens 190 ton zand en klei binnen de muren van een-

heid vier gedropt.70 Maar het vuur bleef branden en er bleven radionucli-

den uit de puinhopen van de reactor stromen. De partij in Kiev las in een 

wetenschappelijk rapport dat de achtergrondstraling in de Oekraïense 

steden Rovno en Zjytomyr, ruim 100 kilometer ten westen en zuidwes-

ten van de centrale, bijna twintig keer hoger was dan normaal.71 De regi-

onale leiders van de burgerbescherming troffen voorbereidingen voor de 

evacuatie van alle dorpen binnen een straal van 10 kilometer van de cen-

trale, tienduizend mensen in totaal, en vroegen Sjtsjerbina toestemming 

om de operatie te starten.72 Tot hun verbijstering weigerde hij die te ge-

ven.

 De volgende ochtend werd er per helikopter een lading parachutes in 

Tsjernobyl afgeleverd: niet het overtollige materiaal waar generaal An-

tosjkin om had gevraagd, maar veertienduizend gloednieuwe paratroe-

perschermen, die bij luchtlandingseenheden in heel de Sovjet-Unie in 

beslag waren genomen.73 Toen Antosjkin ze testte, merkte hij dat elke 

parachute maar liefst 1,5 ton kon vervoeren zonder te scheuren.74 Bij 

zonsondergang hadden zijn mannen de reactor met nog eens 1000 ton 

absorberend materiaal bestookt. Toen de generaal die avond verslag uit-

bracht, zag hij Sjtsjerbina’s gezicht voor het eerst sinds het begin van de 

helikoptercampagne opklaren.75

Op woensdag 30 april, aan de vooravond van de jaarlijkse 1 mei-viering, 

wanneer de straten van dorpen en steden in heel de Sovjet-Unie het to-

neel zouden zijn van parades en mensenmassa’s, veranderde de wind 

boven de kerncentrale van Tsjernobyl opnieuw van richting. Deze keer 

draaide hij vrijwel geheel naar het zuiden en blies hij energieke alfa- en 

bètastraling recht op Kiev af. Daarnaast vervoerde hij gevaarlijk hoge ni-

veaus gammastraling in de vorm van jodium-131, de radio-isotoop die 

zich venijnig in de schildklier concentreert, vooral bij kinderen.76 Om 

precies één uur ’s middags begon het stralingsniveau in de straten van 

Kiev abrupt te stijgen.77 Op de Prospekt Naoeki, vlak bij het centrum op 

de oostelijke oever van de Dnjepr, had de radioactiviteit bij het vallen van 

de avond maar liefst 2,2 milliröntgen per uur (of 22 microsievert per uur) 

bereikt, honderden keren hoger dan normaal. De voortgang van de wolk 
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werd gevolgd door de weerinstrumenten van het staatscomité voor hy-

drometeorologie, dat die dag geheime rapporten over zijn metingen naar 

premier Ryzjkov in Moskou stuurde, en ook naar de leiders van de Oek-

raïense Communistische Partij in Kiev, inclusief eerste secretaris Sjtsjer-

bytsky.78

 Op het Oekraïense ministerie van Volksgezondheid raakten de hoog-

ste artsen van het land, die normaal kalm en gedisciplineerd waren, in 

paniek.79 Ze bespraken de noodzaak om maatregelen te treffen tegen 

radioactieve aerosolen en het volk via radio en tv te waarschuwen. Maar 

ze ondernamen geen actie. Valentin Zgoerski, de voorzitter van het uit-

voerend comité van de stad Kiev, en als burgemeester verantwoordelijk 

voor de coördinatie van de burgerbescherming, had gewerkt in een fa-

briek die gammameetapparatuur maakte en was bekend met de gevaren 

van straling.80 Hij probeerde Sjtsjerbytsky duidelijk te maken dat hij een 

streep moest zetten door de 1 mei-parade, die de volgende ochtend door 

het centrum van de stad zou trekken.81 Maar de eerste secretaris zei hem 

dat er bevel uit Moskou was gekomen. De parade zou niet alleen door-

gaan, ze moesten ook allemaal komen kijken en hun gezin meenemen 

om te laten zien dat er in Kiev voor niemand reden tot paniek was.

 De volgende ochtend werden er zoals altijd voorbereidingen voor de 

parade getroffen. Er waren vlaggen opgehangen en de straten stroomden 

vol met toeschouwers. Om tien uur zou de eerste secretaris de parade 

openen vanaf zijn centrale plaats op de grote tribune met uitzicht op het 

Plein van de Oktoberrevolutie. Maar slechts tien minuten voor aanvang 

was hij nog nergens te bekennen; zijn plaats midden op het platform 

bleef leeg.82 De leden van het Oekraïense Politbureau, de burgemeester 

en de overige hoogwaardigheidsbekleders werden nerveus; de eerste se-

cretaris had als enige het recht de optocht te laten beginnen en hij was in 

al die jaren nog nooit te laat geweest voor de 1 mei-parade. Eindelijk ver-

scheen daar zijn Tsjaika, die de helling af scheurde en abrupt voor het 

podium tot stilstand kwam. Sjtsjerbytsky stapte uit het achterportier, 

vloekend en rood aangelopen.

 ‘Ik zei hem dat we de parade onmogelijk op de Chresjtsjatyk kunnen 

houden,’ mompelde hij tegen de verzamelde hoogwaardigheidsbekle-

ders.83 ‘Dit is niet het Rode Plein. Dit is een ravijn: de straling hoopt zich 
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hier op [...]. Hij zei tegen me: “Je legt je partijkaart op tafel als je de para-

de verknalt.”’

 De woedende eerste secretaris liet er geen twijfel over bestaan wie hij 

had gesproken. De enige man in de Unie die het gezag had om hem uit 

de partij te zetten, was Gorbatsjov zelf.

 ‘Barst ook maar!’ zei Sjtsjerbytsky. ‘We starten de parade.’84

 Kort na tienen begonnen de juichende massa’s aan hun mars over de 

brede Chresjtsjatyk-avenue. De zon was warm, de sfeer feestelijk. Er wa-

ren zeeën aan rode vlaggen en standaards met felgekleurde pioenen in 

de lentetinten magenta, geel en blauw, en rijen partijveteranen in grijze 

pakken en paarse sjerpen; de meisjes van de Pioniers, de communisti-

sche verkenners, droegen witte uniformen en rode halsdoeken en zwaai-

den met takken kersenbloesem; en jonge dansers in de geborduurde 

blouses en wijde sjarovary-broeken, de traditionele Oekraïense kozakken-

kleding, dansten gearmd in lange rijen of wervelden in kleine kringetjes 

rond.85

 De burgers van Kiev marcheerden met hun kinderen op de arm of aan 

de hand in dichte blokken onder de beroemde kastanjes van de boule-

vard door, getooid met ballonnen en borden met daarop afbeeldingen 

van Sovjet- en Oekraïense partijleiders. Ze vervolgden hun weg langs de 

fonteinen van het Plein van de Oktoberrevolutie, waar gigantische por-

tretten van Marx, Engels en Lenin onbewogen neerkeken vanaf de vuile 

façades van de flatgebouwen.

 Sjtsjerbytsky, vaderlijk zwaaiend en glimlachend vanaf het podium 

terwijl zijn onderdanen langstrokken, had wel enige concessies gedaan 

aan het gevaar van door de wind meegevoerde fall-out: de parade duurde 

twee in plaats van de geplande vier uur, en de organisatoren trommelden 

uit elke wijk slechts tweeduizend mensen op, in plaats van tussen de 

vier- en vijfduizend.86 Maar de eerste secretaris zag erop toe dat zijn 

kleinzoon Vladimir meeliep in de optocht. En burgemeester Valentin 

Zgoerski had zijn drie zonen en twee kleinkinderen meegenomen. Som-

mige aanwezigen op het podium hadden zich deze ochtend gewapend 

met dosimeters waar ze voortdurend steels op keken.87 Anderen wierpen 

simpelweg zo nu en dan een blik op de hemel.

 Later veranderde de wind opnieuw van richting en dreigde hij de 
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pluim van radionucliden noordwaarts naar Moskou te blazen. Sovjetpilo-

ten vlogen daarop herhaaldelijke missies om zilverjodide op de wolken te 

strooien, zodat het voortijdig zou gaan regenen.88 De hoofdstad bleef ge-

spaard. Maar 300 kilometer ten zuiden ervan zagen boeren in Wit-Rus-

land honderden kilometers vruchtbaar akkerland bedekt worden met 

zwarte regen.

In Moskou trok de 1 mei-parade zoals elk jaar over het Rode Plein, en in 

de stad hing een feestelijke sfeer.89 Arbeiders uit heel de Sovjet-Unie 

trokken in rijen van negen man breed zwaaiend met papieren anjers en 

rode vlaggen langs het granieten mausoleum van Lenin, onder het toe-

ziend oog van Gorbatsjov en de andere leden van het Politbureau. Na 

afloop riep premier Ryzjkov echter opnieuw een spoedvergadering van 

de taskforce Tsjernobyl bijeen, waarbij minstens tien ministers aanwezig 

waren, onder wie die van Volksgezondheid, Defensie en Buitenlandse 

Zaken, evenals Ligatsjov, de chef ideologie, en Tsjebrikov, de baas van de 

kgb.90 De aanwezige kernwetenschappers werden geleid door Anatoli 

Aleksandrov, hoofd van het Koertsjatov-instituut.

 Terwijl het buiten op straat feest was, boog de groep zich over de nood-

toestanden die zich vanuit Tsjernobyl verspreidden.91 Eerst kregen ze te 

horen hoe de omvang van de ramp het Sovjetministerie van Volksge-

zondheid volkomen had overdonderd. Ryzjkov ontsloeg de baas van het 

ministerie van zijn verantwoordelijkheid voor de medische hulp en gaf 

de leiding over aan diens onderminister, Oleg Sjtsjepin. Ryzjkov droeg 

hem op de taskforce dagelijks rapport uit te brengen over het aantal 

slachtoffers dat verspreid door de Sovjet-Unie in ziekenhuizen was opge-

nomen, en over hoeveel van hen stralingsziekte hadden opgelopen. Hoe-

wel Sjtsjerbina, Legasov en de andere leden van de regeringscommissie 

waren overgeplaatst uit Pripjat, hadden ze al aan gevaarlijke stralingsni-

veaus blootgestaan en moesten ze zo snel mogelijk worden vervangen. 

Ze moesten medicijnen uit het Westen laten komen, te betalen met har-

de valuta; de taskforce moest ook serieus nadenken over het aanbod van 

buitenlandse artsen om in Moskou te komen helpen bij de behandeling 

van de stralingsslachtoffers.

 Maarschalk Achromejev, chef van de generale staf van de Sovjet-Unie, 
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meldde dat troepen van het ministerie van Defensie waren begonnen 

met het ontsmetten van het gebied direct rond de centrale, maar omdat 

de straling zich bleef verspreiden, waren dringend meer mensen nodig. 

Het was ook duidelijk dat de pogingen om de waarheid over de ramp te 

verhullen voor de internationale gemeenschap de zaken alleen maar er-

ger hadden gemaakt. Westerse diplomaten en verslaggevers overstelpten 

Moskou met protesten en vragen over de aard en omvang van het onge-

val. Ryzjkov besloot een persconferentie te houden voor buitenlandse 

journalisten en liet die verder over aan Sjtsjerbina, Aleksandrov en An-

dranik Petrosjants, voorzitter van het Sovjetstaatscomité voor het Ge-

bruik van Atoomenergie.

 Ryzjkov riep vervolgens de leden van de nieuwe regeringscommissie 

bijeen en gaf hun opdracht de volgende dag naar Tsjernobyl te vliegen. 

Dit nieuwe team zou worden geleid door Ivan Silajev, de vijfenvijftigjari-

ge voormalige Sovjetminister van Luchtvaartindustrie.92 De hoofdweten-

schapper, die Valeri Legasov moest vervangen, was Jevgeni Velichov, 

Legasovs buurman en rivaal voor de opvolging van de oude Aleksandrov 

als hoofd van het Koertsjatov-instituut.

 Na afloop van de vergadering ging Ryzjkov naar Gorbatsjovs werkver-

trek.93 De premier en Ligatsjov, de conservatieve partijbaas, vonden dat 

het tijd was om zelf de plaats des onheils te bezoeken. Ryzjkov vertelde 

de secretaris-generaal over hun plannen en verwachtte dat Gorbatsjov 

met hen mee zou willen gaan. Maar dat was blijkbaar het laatste waar de 

secretaris-generaal aan dacht. De volgende dag vlogen Ryzjkov en Li-

gatsjov samen met het hoofd van de kgb, zonder Gorbatsjov, naar Kiev.94

 De mannen van het Politbureau vlogen in gezelschap van Sjtsjerbyts-

ky, de Oekraïense eerste secretaris en de premier van Oekraïne per heli-

kopter naar de kerncentrale van Tsjernobyl. Ze maakten een tussenlan-

ding in een dorpje waar tijdelijk evacués uit Pripjat waren ondergebracht. 

Ryzjkov vond de mensen daar vreemd kalm en vermoedde dat ze nog 

niets wisten over de omvang van de ramp die zich rondom hen had vol-

trokken. Toen ze vroegen wanneer ze weer naar huis mochten, moesten 

de ministers het antwoord schuldig blijven. Ze kregen te horen dat ze 

moesten wachten en geduld moesten hebben.

 Om 14.00 uur schoven Ryzjkov en Ligatsjov aan voor een briefing in 
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het regionaal hoofdkantoor van de partij, in de stad Tsjernobyl.95 Het 

gesprek kwam op de evacuatie van de dorpen rondom de centrale. Sjt-

sjerbina vertelde Ryzjkov dat de evacuatie van de 10-kilometerzone zo-

juist was begonnen.

 Er lagen verkenningskaarten van het gebied rond de kerncentrale op 

tafel, het resultaat van afzonderlijke militaire, meteorologische en geolo-

gische onderzoeken, allemaal topgeheim. Op die kaarten stond de ver-

spreiding van de radioactieve fall-out aangegeven.96 Ze lagen over elkaar 

en lieten rond Pripjat een grillige vlek zien die zich uitbreidde naar het 

zuidwesten, waar hij Tsjernobyl bedekte. Hij stak de grens over naar 

Wit-Rusland in het noorden, en naar het westen liep een lang spoor van 

zware fall-out, die in de vorm van een gespleten tong naar de stadjes 

Viltsja en Polesskoje likte. De besmetting had zich ver buiten de 10-kilo-

metergrens verspreid en bedreigde nu tienduizenden mensen in een gi-

gantisch gebied; op sommige plaatsen maar liefst 30 kilometer van de 

centrale.

 Premier Ryzjkov bestudeerde de kaarten zorgvuldig. Sommige plaat-

sen leken voorlopig veilig, andere waren dat duidelijk niet en in sommi-

ge dorpjes was de fall-out vlekkerig, verschillend van straat tot straat. Er 

moest iets worden gedaan, dat stond vast, maar wát was nog niet zo ge-

makkelijk te bedenken. Iedereen in de ruimte wachtte op zijn beslissing.

 ‘We evacueren de bevolking uit de 30-kilometerzone,’ zei Ryzjkov ten 

slotte.

 ‘Uit de hele zone?’ vroeg iemand.

 ‘Uit de hele zone,’ antwoordde de premier en omcirkelde het gebied 

nog eens extra op de kaart. ‘En wel onmiddellijk.’DRU
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Kolonel Ljoebomir Mimka had een voortreffelijk uitzicht vanaf het dak 

van Hotel Polesië. Het centrum van Pripjat spreidde zich in een helder 

panorama voor hem uit, van de glanzende constructivistische sculptuur 

boven de ingang van de muziekschool links tot de rij gekleurde wimpels 

die rechts van hem boven het plein wapperden.1 Hij en zijn radio-opera-

tor hadden de stad voor zichzelf. Het hotel was verlaten en zelfs de vogels 

waren verdwenen. Het getjilp van de mussen die ooit over de takken van 

de populieren en acacia’s op de straten in de diepte dansten, was allang 

verstomd. Toen de twee mannen de eetzaal beneden inspecteerden, had-

den ze een geheimzinnige zwarte vloerbedekking ontdekt die zich over 

de hele zaal uitstrekte. Pas toen de radioman er met krakende schoenen 

overheen liep, zwetend in zijn rubberen pak ter bescherming tegen che-

mische stoffen, beseften ze dat de vloer vol lag met duizenden versufte 

vliegen, kennelijk geveld door straling. Ze ontrolden een brandslang die 

aan de muur hing, spoten de vloer schoon en trokken zich telkens wan-

neer de warmte van de zon en de radioactiviteit boven ondraaglijk wer-

den in deze zaal terug. Vanaf het dak boven de negende verdieping, dat 

werd omlijst door de zware betonnen palen onder het dakterras, had ko-

lonel Mimka echter een perfect uitzicht op reactor vier, die zich duidelijk 

aftekende aan de horizon op iets meer dan 3 kilometer afstand.

 De luchtmacht had het hotel vrijwel direct na de start van de bombar-

dementen gebruikt als geïmproviseerde verkeerstoren. Generaal An-

DRU
KPR

OEF



219

Het Chinasyndroom

tosjkin had nu echter ook een systeem bedacht waarmee zijn piloten da-

gelijks honderden tonnen materiaal in de brandende reactor konden 

gooien. De ene na de andere helikopter begon ratelend aan zijn vlucht 

over eenheid vier terwijl Mimka vanaf het dak de afstand en de baan met 

het blote oog schatte en via de radio de laatste instructies doorgaf aan de 

piloten. Er deden inmiddels tientallen toestellen aan mee – de middel-

zware Mi-8, de zware Mi-6 en de superzware Mi-26 – die vanaf drie 

landingszones in een ononderbroken carrousel opstegen.2 Ze droegen 

elk minstens één omgekeerde parachute onder hun buik die door troe-

pen van de burgerbescherming en werkploegen uit naburige dorpjes was 

gevuld met zakken met zand of klei. Ze stegen in een wervelwind van 

stof op en vlogen met een snelheid van 100 kilometer per uur op de reac-

tor af.

 Mimka bepaalde hun positie aan de hand van de hoogspanningsmas-

ten op het transformatorterrein rond de centrale en wachtte tot ze op 300 

meter van hun doel waren. Zodra hij ‘Klaar!’ had gezegd, legde de piloot 

zijn vinger op de knop om los te laten. Twee of drie seconden verstreken. 

Mimka zei: ‘Los!’ De piloot liet de lading vallen en de plotseling ontlaste 

helikopter vloog snel weg, om op de landingszone de volgende vracht af 

te halen.

 Mimka stond elke ochtend om vier uur op, waarna zijn bloed op stra-

ling werd getest bij het ontbijt. Hij was om zes uur in de lucht en voerde 

een verkenningsvlucht boven de reactor uit, waarna hij werd afgezet op 

het plein voor het hotel. Hij bleef op het dak tot het iets na 21.00 uur 

donker werd, en voerde persoonlijk de laatste vlucht van de dag uit om 

boven reactor vier een tweede verzameling stralings- en temperatuurme-

tingen op te tekenen. Daarop volgde ontsmetting en om tien uur het 

avondeten, met tot slot een debriefing. Om middernacht kon hij einde-

lijk gaan slapen; vier uur later schudde een cadet hem weer wakker.

 Generaal Antosjkin had bepaald dat de blootstelling van zijn mensen 

maximaal 22 rem mocht zijn, al meldden velen vaak een te lage waarde 

om langer te kunnen blijven vliegen.3 Ze kregen ter bestrijding van de 

straling bittere kaliumjodidetabletten en een zoete medicinale pasta, die 

ze pastila noemden en die afkomstig was van een farmaceutische fabriek 

in Leningrad.4 Toen de eerste ladingen lood arriveerden – in staven en 
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platen, en 10 kilo wegende zakken hagel voor jachtgeweren, zo uit de 

winkel met het prijskaartje er nog aan – flansten de piloten hun eigen 

bescherming in elkaar. Ze legden de platen van vier of vijf millimeter op 

de vloer van de cabine en vulden de holtes van hun zitting, waar de para-

chutes hoorden te zitten, op met hagel. Ze hadden er zelfs een rijmpje 

voor bedacht: Jesli chotsjesj byt otsom, jajtsa zaverni svintsom, ‘Als je vader 

wilt worden, bedek je ballen dan met lood’.5

 Academielid Legasov en de andere wetenschappers die waren ge-

stuurd door het Koertsjatov-instituut voor Atoomenergie en het ministe-

rie van Middelzware Machinebouw in Moskou, hadden ook toen het 

bombardement werd voortgezet vrijwel geen idee wat er aan de hand was 

in de brandende reactor. De piloten mikten nu op een rode gloed die ze 

in eenheid vier ontwaarden, maar niemand wist precies wat die gloed 

veroorzaakte. In Moskou werden fysici laat op de avond naar hun bu-

reaus in het Koertsjatov-instituut gesleept om te berekenen hoeveel ura-

niumbrandstof er nog in de puinhopen van reactor vier zou kunnen zit-

ten.6 Vijf of zes keer per dag gingen wetenschappers aan boord van de 

helikopters die over de plaats des onheils vlogen om de stralingsniveaus 

in de lucht te bepalen en de temperatuur van de brandende kern te schat-

ten op grond van een analyse van de radioactieve isotopen in de atmo-

sfeer.7 Met behulp van een warmtebeeldcamera van Zweedse makelij 

bepaalden ze de oppervlaktetemperatuur van de reactor. Ze zagen hoe de 

piloten hun lading op het doel wierpen en ze zagen woeste paddenstoel-

vormige wolken van zwarte radioactieve rook en stof honderd meter de 

lucht in gaan, waar ze bleven hangen tot ze door de wind over het platte-

land werden meegevoerd.8 Bij zonsondergang rees er een wonderschone 

donkerrode halo op boven het gebouw.9 Toen kolonel Mimka tijdens de 

verkenningsvluchten boven de reactor in de avondgloed naar de witgloei-

ende massa keek, moest hij denken aan de lava die hij had gezien tussen 

de vulkanen op Kamtsjatka in het Verre Oosten van de Sovjet-Unie.10

 Konstantin Fedoelenko, een van de leden van de Koertsjatov-groep en 

specialist op het gebied van rbmk-reactors, probeerde Legasov aanvanke-

lijk duidelijk te maken dat die hele helikoptermissie mogelijk op een 

vergissing berustte.11 Hij had met eigen ogen gezien dat bij elke dropping 

zware radioactieve deeltjes de atmosfeer in vlogen. En de kans leek klein 
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dat het zand en lood midden in de reactor zelf terechtkwamen, gezien 

het kleine doelwit, dat deels werd verhuld door de overhellende betonnen 

rand van Jelena, en de snelheid waarmee de piloten eropaf vlogen.

 Legasov was het niet met hem eens. Hij vertelde Fedoelenko dat het te 

laat was om van plan te veranderen. ‘Het besluit is genomen,’ zei hij. De 

twee wetenschappers discussieerden een paar minuten, tot Fedoelenko 

vertelde waar hij werkelijk bang voor was: dat al hun inspanningen om 

de grafietbrand te doven pure tijdverspilling waren. Volgens hem moes-

ten ze het radioactieve vuur gewoon laten uitbranden.

 Legasov weigerde te luisteren. Hij hield vol dat ze onmiddellijk in actie 

moesten komen – of het effectief was of niet.

 ‘Mensen begrijpen het niet als we niets doen,’ zei Legasov. ‘Ze moeten 

zien dat we iets doen.’

De hoeveelheid materiaal die in de reactor werd gegooid nam met de dag 

toe: op maandag 28 april voerden de helikopterbemanningen 93 vluch-

ten uit en wierpen ze in totaal 300 ton; de volgende dag 186 vluchten met 

750 ton.12 Woensdag 30 april begonnen ze ’s ochtends lood te droppen en 

die dag bedekten ze eenheid vier met 1500 ton absorbentia, waaronder 

zand, klei en dolomiet.13 De manschappen van het 731ste Speciale Batal-

jon, een in allerijl opgerichte nieuwe formatie bestaande uit legerreser-

visten die van de ene op de andere dag uit de hele oblast Kiev waren op-

getrommeld, werkten zestien uur per dag op de landingszones onder de 

wervelende wieken van de helikopters. Ze stapelden zakken in parachu-

tes die ze aan de vrachthaken van de toestellen bevestigden.14 Het warme 

weer en de rotorbladen zorgden voor een bijna onophoudelijke tornado 

van radioactief stof die tot 30 meter hoog de lucht in vloog.15 De soldaten 

droegen geen beschermende kleding, niet eens een masker. Het stof 

kwam in hun ogen en mond en plakte vast onder hun kleren. ’s Nachts 

sliepen ze onrustig in hun bestraalde kleren, in tenten naast de Pripjat. 

Bij zonsopkomst stonden ze op om weer aan de slag te gaan.

 Terwijl de luchtaanvallen doorgingen, bleven de niveaus radionucli-

den vanuit de reactor verder dalen: van 6 miljoen curie straling op zon-

dag naar 5 miljoen op maandag, 4 miljoen op dinsdag en 3 miljoen op 

woensdag. Aan het eind van de dag leek de stralende plek waar de vlie-
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gers op mikten te zijn gedoofd. De avond van de volgende dag, donder-

dag 1 mei, meldde generaal Antosjkin aan Boris Sjtsjerbina dat zijn pilo-

ten reactor vier met meer dan 1200 ton lood, zand en andere materialen 

hadden gebombardeerd.16 Enkele leden van de regeringscommissie ston-

den op om te applaudisseren.17 Sjtsjerbina vereerde de generaal met een 

zeldzaam glimlachje. Vervolgens maakte hij het doel voor de volgende 

dag bekend: 1500 ton.

 Maar Valeri Legasov en de andere wetenschappers die de jongste data 

van eenheid vier analyseerden, deden de volgende avond een verschrik-

kelijke en schijnbaar onverklaarbare ontdekking. De radioactieve uitstro-

ming uit de reactor nam plotseling weer toe in plaats van dat ze bleef 

dalen. Ze was in vergelijking met de vorige dag verdubbeld van 3 naar 6 

miljoen curie.18 Ook de temperatuur van de brandende kern steeg snel. 

Donderdagavond wezen Legasovs schattingen erop dat die al bijna 1700 

graden Celsius was.19

 De academieleden vreesden nu dat de uraniumdioxidebrandstof en 

zirkoniumbekleding die nog over waren in het vat van reactor vier zo 

heet waren geworden dat ze waren versmolten tot een massa radioactieve 

lava, wat neerkwam op een volledige kernmeltdown.20 Tot overmaat van 

ramp konden de 4600 ton zand, lood en dolomiet die vanaf 200 meter 

hoogte vanuit de lucht in het gebouw waren gedumpt, samen met de 

impact van de explosies van een week ervoor, de funderingen van de re-

actor wel eens met fatale gevolgen hebben beschadigd. Als de tempera-

tuur van de gesmolten splijtstof 2800 graden Celsius bereikte, vreesden 

ze dat deze door de versterkte betonnen vloer van het reactorvat zou 

branden.21 De splijtstof kon doordat er van bovenaf op gedrukt werd door 

de bodem van het vat vreten, naar de kelder van het gebouw en diep in de 

aarde eronder. Dit was het doemscenario bij een reactorongeluk: het chi-

nasyndroom.

 Het chinasyndroom werd voor het eerst voorzien door Amerikaanse 

kernfysici, maar was berucht geworden als de titel van de Hollywoodkas-

kraker die minder dan een maand voor het ongeluk op Three Mile Island 

in roulatie ging. Jane Fonda speelt de hoofdrol als een onverschrokken 

tv-verslaggeefster die tot haar ontsteltenis ontdekt dat een massa gesmol-

ten uraniumbrandstof door de bodem van een gebrekkige reactor in Ca-
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lifornië kan branden en dan onverbiddelijk doorgaat tot deze in China 

aan de andere kant van de wereld is. En hoewel deze hypothetische 

nachtmerrie tegen alle wetten van de fysica, geologie en geografie in 

ging, hield het chinasyndroom twee echte dreigingen in als in Tsjernobyl 

een kernmeltdown was begonnen. De meest voor de hand liggende be-

dreiging betrof de directe omgeving. De krachtcentrale stond maar een 

paar meter boven het waterniveau van de rivier de Pripjat, en de gevolgen 

zouden catastrofaal zijn als de gesmolten splijtstof zo ver doordrong. Een 

heel scala aan giftige radionucliden zou niet alleen het drinkwater van 

Kiev vergiftigen maar van iedereen in Oekraïne die afhankelijk was van 

het water uit het Pripjat-bekken, in totaal zo’n 30 miljoen mensen. Het 

zou ook nog eens naar de Zwarte Zee zelf stromen.22

 De tweede dreiging was zelfs nog urgenter en beangstigender dan de 

vergiftiging van de grondwaterspiegel.23 De gesmolten splijtstof zou de 

Pripjat en de Dnjepr alleen bereiken als deze ontsnapte uit de fundamen-

ten van het gebouw. Eerst zou deze splijtstofmassa door het drukonder-

drukkingssysteem heen moeten, de ondergelopen veiligheidscomparti-

menten onder reactor vier. Sommige wetenschappers vreesden dat een 

nieuwe, veel zwaardere stoomexplosie zou optreden als de kokendhete 

brandstof in contact kwam met de duizenden kuub water in de afgeslo-

ten compartimenten. Die ontploffing zou niet alleen de resten van een-

heid vier kunnen vernietigen, maar ook de andere drie reactors.

 Zo’n explosie was vergelijkbaar met een gigantische vuile bom be-

staande uit ruim 5000 ton zwaar radioactief grafiet en 500 ton zwaar 

radioactieve nucleaire brandstof. Hij kon alles wat nog in leven was in de 

speciale zone vernietigen, én voldoende fall-out in de atmosfeer uitstoten 

om een groot deel van Europa voor honderden jaren onbewoonbaar te 

maken.

Op 2 mei arriveerde het nieuwe team onder leiding van Ivan Silajev van-

uit Moskou in Tsjernobyl, met onder anderen Legasovs oude rivaal Jev-

geni Velichov in de gelederen. Het team moest Boris Sjtsjerbina en de 

leden van zijn regeringscommissie vervangen.24

 Sjtsjerbina en zijn groep waren inmiddels uitgeput en door en door 

bestraald na vijf dagen van dikwijls roekeloze minachting voor de ontast-
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bare gevaren die hen omringden.25 Pas toen ze al 24 uur in het ongeluks-

gebied zaten, hadden de commissieleden jodiumtabletten en stralings-

meters gekregen, en ze hadden niet allemaal de moeite genomen om die 

ook te gebruiken.26 Hun ogen en keel waren nu rood en pijnlijk door de 

blootstelling aan radioactief stof; sommigen kregen een hoge en piepen-

de stem, een vreemd bijverschijnsel van alfabesmetting.27 Anderen wa-

ren misselijk en duizelig, en zo geagiteerd dat ze zich haast niet konden 

concentreren.28 Sjtsjerbina en de anderen werden op zondag 4 mei, toen 

ze eindelijk in Moskou terugkeerden, opgenomen in het ziekenhuis en 

onderzocht op symptomen van stralingsziekte. Ze stonden hun kleren 

en kostbare buitenlandse horloges af, die te besmet waren om te bewa-

ren en werden begraven.29 Een van Sjtsjerbina’s assistenten moest acht-

tien keer douchen om de radioactieve deeltjes van zijn huid te verwijde-

ren. Verpleegkundigen schoren hen allemaal kaal, behalve Sjtsjerbina, 

die vond dat dat niet strookte met de waardigheid van een lid van de Raad 

van Ministers van de Sovjet-Unie en enkel met een stekeltjeskapsel in-

stemde.

 Toch besloot Valeri Legasov ondanks zijn stijgende stralingsdosis en 

het vertrek van zijn collega’s in Tsjernobyl te blijven.30 De straling vanuit 

de reactor bedroeg zondagavond 7 miljoen curie, nog hoger zelfs dan op 

de dag dat de helikopteroperatie was begonnen. En nu waren Legasov en 

Jevgeni Velichov het niet eens over de vereiste reactie.

 Velichov had net als Legasov geen praktische ervaring met kerncentra-

les en was van plan al doende te leren.31 Zijn houding maakte geen in-

druk op de generaals, die de voorkeur gaven aan de atletische en zelfver-

zekerde Legasov – een verklaard socialist, een traditionele Sovjetleider 

– boven het gezette academielid met zijn Princeton-stropdas en opvallen-

de ruitjeshemden.32 Maar Velichov, die uitstekend Engels sprak en goede 

connecties in het Westen had, kon vertrouwen op zijn lange relatie met 

Gorbatsjov om zeker te zijn van een directe verbinding met de secreta-

ris-generaal. Die laatste had een persoonlijke afkeer van Legasov en be-

gon te vermoeden dat hij niet het hele verhaal te horen kreeg over het 

ongeluk. Hij had in Tsjernobyl iemand nodig die hij kon vertrouwen.33

 De twee wetenschappers hadden niet alleen een volkomen andere per-

soonlijkheid, ze waren nu ook nog eens verdeeld over hun aanpak van de 
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dreigende meltdown in eenheid vier.34 Velichov had onlangs The China 

Syndrome gezien, die ongeveer een jaar eerder was vertoond voor een 

geselecteerd publiek op de natuurkundefaculteit van de Staatsuniversi-

teit van Moskou. Nu vreesde hij het ergste. Legasov en andere kerndes-

kundigen ter plaatse waren niet onder de indruk van de Hollywoodversie 

van de gebeurtenissen. Volgens hen was de kans op een complete melt-

down minuscuul.35

 De wetenschappers wisten nog steeds nauwelijks wat er diep in het 

binnenste van eenheid vier aan de hand kon zijn. Ze hadden geen be-

trouwbare gegevens over het inwendige van de brandende reactor, en 

zelfs hun metingen van ontsnappende radionucliden hadden een fout-

marge van 50 procent.36 Ze hadden geen idee van de toestand van het 

grafiet en ze hadden geen compleet overzicht van de producten die 

vrijkwamen uit de splijtstof; ze konden niet zeker weten of het zirkoni-

um brandde, noch hoe die elementen zouden reageren op de duizenden 

tonnen verschillende materialen die werden afgeworpen door de heli-

kopters.37 Ze wisten niet hoe hete kernbrandstof reageerde met een afge-

sloten hoeveelheid water.38 Ze beschikten evenmin over hypothetische 

modellen waar ze wat aan hadden.

 Wetenschappers in het Westen simuleerden gedurende vijftien jaar 

continu de meest rampzalige scenario’s met een meltdown in een kern-

reactor, onderzoek dat na de ramp op Three Mile Island alleen maar was 

geïntensiveerd.39 De Sovjetfysici hadden echter zoveel vertrouwen in de 

veiligheid van hun eigen reactors dat ze nooit de moeite namen om de 

ketterse theorieën over in het ontwerp voorziene ongevallen te beden-

ken. En rechtstreeks de hulp inroepen van westerse deskundigen in deze 

fase leek ondenkbaar. Ondanks de toenemende paniekstemming onder 

de fysici als gevolg van de brandende reactor, wilden de regeringscom-

missie en het Politbureau het nieuws over een mogelijke meltdown per 

se geheimhouden buiten de 30-kilometerzone.

 Velichov nam contact op met het hoofd van zijn onderzoekslaboratori-

um aan de rand van Moskou en gaf zijn team opdracht tijdens het vrije 1 

mei-weekend door te werken.40 Het tiental wetenschappers kreeg via de 

telefoon geen nadere gegevens te horen, en ook toen ze eenmaal op het 

laboratorium waren kregen ze slechts in de vaagste bewoordingen infor-
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matie over het ongeluk. Ze moesten zo veel mogelijk te weten komen over 

de potentiële snelheid van een meltdown van een reactorkern, maar zij 

waren stuk voor stuk theoretisch fysicus, deskundig op het gebied van eso-

terische verschijnselen die verband hielden met de interactie tussen lasers 

en vaste lichamen, plasmafysica en traagheidsfusie. Omdat geen van hen 

verstand had van kernreactors, moesten ze om te beginnen zo veel moge-

lijk te weten komen over de rbmk-1000. Ze haalden naslagwerken uit de 

bibliotheek over de eigenschappen van verschillende radio-isotopen, de-

sintegratiewarmte en thermaal geleidingsvermogen, en ze lieten de reeks 

mainframes van Sovjetmakelij in het laboratorium berekeningen uitvoe-

ren.

 Terwijl Velichov en Legasov bleven bakkeleien over de kans op een 

meltdown, brandde het grafiet intussen verder en bleef de temperatuur 

in reactor vier stijgen.41 Velichov belde Gorbatsjov in Moskou.42 De ge-

beurtenissen in Tsjernobyl waren zo geheim dat hij zijn vrouw zes we-

ken lang niet mocht bellen. Maar toen hij de secretaris-generaal wilde 

spreken, kreeg hij deze direct te pakken aan de autotelefoon in diens li-

mousine.

 ‘Moeten we Kiev evacueren?’ vroeg Gorbatsjov.

 Velichov gaf toe dat hij er domweg niet zeker van was.

 De nieuwe leider van de regeringscommissie, Ivan Silajev, een Held 

van de Socialistische Arbeid en drager van twee Leninorden, een techno-

craat met een lange staat van dienst met een openhartige stijl en een 

hoge, achterovergekamde zilvergrijze kuif, was minder onzeker dan Bo-

ris Sjtsjerbina.43 Hij kreeg echter met een nog onheilspellender situatie 

te maken dan zijn voorganger: de brand, de ontsnappende straling, de 

kernmeltdown en nu de mogelijke explosie.44 Hij wilde om het half uur 

een update van de situatie, en de leden van de commissie werkten van 

8.00 tot 1.00 uur. Velen van hen sliepen slechts twee of drie uur per 

nacht.45

 Silajev koos vanuit zijn hoofdkwartier in Tsjernobyl een typische Sov-

jetaanpak van de crisis: hij koos niet één manier om de mogelijke melt-

down een halt toe te roepen, maar gaf bevel tot dynamische actie en pa-

triottische opoffering op alle fronten tegelijkertijd. Hij gaf het personeel 

in de centrale opdracht een methode te bedenken om stikstofgas in het 
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reactorvat te pompen, om de smeltende kern te bedekken en te zorgen 

dat er geen zuurstof meer bij de grafietbrand kwam. Hij riep technici bij 

de aanleg van de ondergrondse in Kiev op om onder eenheid vier te gaan 

boren om de zanderige bodem te bevriezen met vloeibaar stikstof of am-

moniak en de grondwaterspiegel te beschermen tegen de smeltende 

splijtstof.46 En hij liet zoeken naar mensen die dapper genoeg waren om 

de duistere kelderruimten recht onder de reactor zelf in te gaan, de klep-

pen van het drukonderdrukkingssysteem te openen en de vijfduizend 

kuub zwaar radioactief water die ze daar zouden aantreffen, weg te pom-

pen.47

 Intussen ging de helikopteraanval op reactor vier onder leiding van 

generaal Antosjkin door.48

Kapitein Pjotr Zborovski van het 427ste Gemechaniseerd Regiment 

Rode Vaandel van de burgerbescherming was op 3 mei om 01.00 uur net 

klaar met wassen in het veldbadhuis in zijn kamp 30 kilometer ten zui-

den van de kerncentrale.49 Hij stond zich af te drogen toen hij het bericht 

kreeg dat ze hem zochten. Er verschenen een kolonel en een gene-

raal-majoor. Hij had geen van tweeën ooit eerder gezien.

 ‘Maak je klaar,’ zei de generaal. ‘De voorzitter van de regeringscom-

missie wil je spreken.’

 De zesendertigjarige Zborovski, die al zestien jaar ervaring in rampen-

bestrijding had, werd vanwege zijn kracht Los, ‘Eland’, genoemd. De voor-

gaande drie dagen had hij met zijn manschappen in stofwolken en rotor-

wind zakken met zand en klei overgeheveld in de parachutes onder 

Antosjkins helikopters. Hij had sinds het ontbijt van een dag ervoor niet 

meer gegeten en hij keek uit naar een medicinale dosis van 100 gram 

wodka.

 ‘Voor ik heb gegeten ga ik nergens heen,’ zei Zborovski.

 ‘Wij wachten wel,’ antwoordde de generaal.

De bekkens van het drukonderdrukkingssysteem bevonden zich diep in 

de wirwar van claustrofobische ruimten onder reactor vier.50 Ze zaten in 

één massieve betonnen tank met een volume van 7000 kuub, verdeeld in 

twee verdiepingen, volgestouwd met een woud aan dikke pijpleidingen, 
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verdeeld in twee gangen en compartimenten en halfgevuld met water. 

De bekkens waren onderdeel van het primaire veiligheidssysteem van de 

reactor dat een stoomexplosie moest voorkomen wanneer er een scheur 

in een drukkanaal in de kern ontstond. In zo’n noodsituatie werd de ont-

snappende stoom via veiligheidskleppen afgevoerd naar de bekkens, 

waar hij door het water zou opborrelen en daarbij op een onschadelijke 

wijze tot vocht zou condenseren.

 Op 26 april was het condensatiesysteem echter al snel te zwaar belast 

en tijdens de definitieve verwoesting van reactor vier bezweek het.51 De 

medewerkers van de centrale en de wetenschappers wisten nu niet hoe-

veel water er in de tanks zat, noch of deze ongeschonden waren. Techni-

ci van de centrale hadden één klep die verbonden was met het systeem 

geopend en hoorden alleen het gefluit van naar binnen waaiende lucht. 

Maar de wetenschappers vermoedden desondanks dat er nog water in de 

tanks zat. Er werd een order uitgevaardigd om een geschikte plaats te 

zoeken waar met explosieven een gat in de muur, die bijna 2 meter dik 

was en omhuld met roestvrij staal, kon worden gemaakt. Toen een voor-

man in eenheid drie van deze order hoorde, zei hij dat er misschien een 

in potentie minder catastrofale methode was om dit voor elkaar te krij-

gen. Hij bestudeerde de blauwdruk van de centrale en ontdekte diep in 

het doolhof onder de reactor een stel kleppen die bedoeld waren om de 

tanks voor onderhoud te laten leeglopen. Hij verkende de route met een 

zaklamp en een dp-5 militaire dosimeter.

 Het openen van de kleppen zou vóór het ongeluk een simpele klus 

zijn geweest: ga met de trap naar niveau -3, drie meter onder de grond, 

naar gang 001, een lange onderaardse gang tussen eenheid drie en een-

heid vier; zoek het klepcompartiment en draai de kleppen 4gt-21 en 4gt-

22 open. Nu stroomde er echter radioactief water door gang 001. In het 

klepcompartiment stond anderhalve meter water. Daar sloeg de dp-5 van 

de voorman door en het viel niet te zeggen hoe sterk de straling binnen 

was. Voor de kleppen konden worden opengedraaid, moest de gang wor-

den geleegd.

’s Ochtends vroeg werd ‘Eland’ Zborovski de vergaderzaal op de tweede 

verdieping van het hoofdkwartier van de regeringscommissie in Tsjerno-
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byl binnengelaten.52 Onderminister Silajev kwam achter zijn bureau van-

daan en ging in de houding staan met zijn duimen tegen zijn broeksna-

den.

 ‘Kameraad kapitein, er is een order van de regering voor je: je moet het 

water onder eenheid vier wegpompen.’

 Zborovski kreeg geen tijd om na te denken. ‘Ja, meneer!’

 ‘Het militair hoofdkwartier zal je de details geven,’ zei Silajev. ‘Zorg 

dat je om 09.00 uur klaarstaat.’

 Pas toen hij de trap weer af liep, dacht de kapitein na over de meest 

recente omstandigheden die in de buurt van eenheid vier waren gemeld: 

2800 röntgen per uur naast de buitenmuur van de reactor. Op de militai-

re technische school had hij geleerd dat 700 rem een dodelijke dosis was. 

Die zou hij bij de muur binnen een kwartier oplopen. Hoeveel straling 

zou er onder de kern zelf zijn?

 Zborovski reed de 120 kilometer terug naar de burgerbeschermings-

basis in Kiev om manschappen en uitrusting te verzamelen, en onder-

weg stopte hij bij zijn huis. Hij kleedde zich in de gang uit voor hij flat in 

ging, omdat hij wist dat zijn kleren ernstig waren besmet. Hij gaf zijn 

slapende zoon van twaalf een kus en zei zijn echtgenote gedag. Hij ver-

telde haar niet waar hij heen ging.

 Toen hij zich op zaterdagochtend om negen uur weer meldde, kreeg 

de kapitein te horen dat hij helemaal bij het begin moest beginnen. Er 

was nog niet eens nagedacht over elementaire vragen als hoe ze in de 

kelder van eenheid vier moesten komen om het water weg te pompen en 

waar dat heen moest als het eenmaal was verwijderd. Tijdens de vergade-

ring van de regeringscommissie die morgen werden de deskundigen het 

niet eens over een veilige plaats voor de opslag van 5000 kuub zwaar ra-

dioactief afvalwater, genoeg om twee olympische zwembaden mee te vul-

len. In afwachting van een besluit verkende Zborovski het gebied in een 

pantserwagen en hij vond een plek om door de muur naar de diensttun-

nel in de kelder te breken. Omdat Zborovski de gevolgen van explosie-

vengebruik zo dicht bij de beschadigde reactor vreesde, vroeg hij vrijwil-

ligers uit zijn compagnie om met een moker naar binnen te gaan. Vijf 

mannen boden zich aan. De straling was hoog; de kapitein schatte dat ze 

er ieder maximaal twaalf minuten mee bezig konden zijn. Toen ze ten 
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slotte een gat hadden gemaakt, ging Zborovski met een touw om zijn 

middel, als een diepzeeduiker, de kelder in. Hij liep door de duisternis 

tot zijn schoenen een zuigend geluid begonnen te maken. Het waterni-

veau steeg geleidelijk aan tot ruim 4 meter.53 Het was warm, 45 graden 

Celsius, als een warm bad, en het rook naar waterstofsulfide.

 Jevgeni Velichovs team van theoretici voerde in Moskou experimenten 

uit om het gedrag van smeltende nucleaire splijtstof te onderzoeken.54 

Omdat ze geen echte gegevens van de centrale hadden, had Velichov 

dozen vol met artikelen over het verschijnsel door zijn contactpersonen 

in het Westen laten opsturen, maar de wetenschappers hadden te veel 

haast om die berg materiaal te lezen en er een synthese van te maken. Ze 

dachten dat het sneller was als ze het onderzoek zelf deden. Ze werkten 

onophoudelijk door en sliepen af en toe op de stoelen in het kantoor. In 

het laboratorium verwarmden ze metalen cilinders en uraniumbrand-

stoftabletten met koolstofdioxidelasers, legden die op stukken beton en 

noteerden de resultaten. Ze stuurden monsters naar Kiev, waar een des-

kundige de wisselwerking tussen uraniumdioxide, gesmolten zwaar be-

ton en zand onderzocht.55 Al snel konden ze Velichovs grootste vrees 

bevestigen: een massa splijtstof van slechts 10 kilogram kon genoeg 

warmte genereren om door de vloer van gewapend beton van het reactor-

vat te vreten, om vervolgens door te gaan en met een snelheid van maar 

liefst 2,5 meter per dag steeds dieper te graven.56 Ze ontdekten echter ook 

dat het gloeiende uranium kon versmelten met stukken puin, metaal en 

zand en deze kon absorberen om volkomen nieuwe stoffen te vormen 

die zeer radioactief zijn en vooralsnog onbekende eigenschappen had-

den.57

 In Tsjernobyl was de commissie nog altijd besluiteloos als het ging 

om de vraag waar het radioactieve water uit de onderdrukkingsbekkens 

heen moest, en intussen bleef de temperatuur in de reactor erboven 

maar stijgen.58 Silajev belegde voortdurend vergaderingen. ‘Eland’ Zbor-

ovski probeerde te slapen als hij de kans kreeg, telkens een paar minu-

ten, terwijl er tot in de nacht werd gediscussieerd: de academieleden, 

generaals en politici schreeuwden door elkaar heen. Halverwege belde 

Gorbatsjov vanuit Moskou en hij sprak zo luid dat iedereen in het vertrek 

hem kon verstaan.:
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 ‘En? Zijn jullie tot een besluit gekomen?’

 De fysici van de kerncentrale dwaalden in de tussentijd verteerd door 

angst als zombies rond: ze waren niet bang voor de verschrikkingen van 

straling op lange termijn maar voor de acute dreiging van de explosie 

waardoor zij allemaal, en iedereen binnen een straal van honderden me-

ters, elk moment konden omkomen.59

 Na twee dagen van beraadslagingen besloot Zborovski zelf ten slotte 

advies over het water in te winnen bij een van de ervaren technici in de 

kerncentrale. De technicus beschreef twee openluchtbaden die ideaal wa-

ren voor dit doel, even buiten Pripjat. Er was 1500 meter slang nodig om 

die vanuit de kelder van eenheid vier te bereiken, maar beide baden had-

den een capaciteit van ten minste 20.000 kubieke meter. De watertem-

peratuur in de kelder was onheilspellend genoeg weer gaan stijgen. Die 

bedroeg nu 80 graden. En op zondag om 18.00 uur kwamen Legasovs 

metingen uit de reactor op 2000 graden Celsius.60 Er was iets aan de 

hand. Ze moesten snel in actie komen.
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De slag bij Tsjernobyl

President Ronald Reagan landde op 2 mei even na 20.00 uur aan boord 

van Air Force One op de luchthaven Haneda in Tokio, het hoogtepunt 

van een tiendaagse rondreis door Azië en het Grote Oceaangebied.1 Hij 

was naar Japan gekomen om de allereerste vergadering van de G7-lan-

den bij te wonen, met onder anderen de regeringsleiders van Groot-Brit-

tannië, Frankrijk, Duitsland en Canada. De reis werd echter vanaf het 

begin overschaduwd door de kernramp die zich aan de andere kant van 

de wereld voltrok.

 De eerste rapporten over de straling die boven Zweden was ontdekt, 

bereikten Reagan aan boord van het presidentiële vliegtuig toen hij ver-

trok uit Hawaï, en zijn geplande vrije dag op Bali was onderbroken door 

een briefing over wat de Amerikaanse inlichtingendiensten tot dat mo-

ment wisten over de gebeurtenissen in de kerncentrale in Tsjernobyl.2 

Sindsdien was de toedekking van het ongeluk door de Sovjets uitgezaaid 

tot een mondiale milieu- en diplomatieke crisis. Op basis van scherpe 

spionagesatellietfoto’s boven Oekraïne, waarop ze details zagen zoals 

brandslangen die in de richting van de koelingskanalen van de reactor 

rond de centrale werden uitgerold, wisten analisten van de cia dat het om 

een veel grotere ramp ging dan Moskou wilde toegeven.3 Functionarissen 

van de Amerikaanse Nuclear Regulatory Commission vermoedden bo-

vendien dan minstens één van de andere reactors in Tsjernobyl inmiddels 

werd bedreigd door de aanhoudende crisis in eenheid vier.4 Toch had 
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Moskou Reagans publiekelijk aangeboden medische en technische steun 

afgewezen, en de Amerikaanse atoomspecialisten konden slechts gissen 

wat er werkelijk aan de hand was in de beschadigde centrale.5

 Desalniettemin mislukten de Sovjetpogingen om meer details over 

het ongeluk te verdonkeremanen. De minister van Buitenlandse Zaken 

van de Sovjet-Unie, Eduard Sjevardnadze, waarschuwde in een geheim 

rapport voor Gorbatsjov op 3 mei dat blijvende geheimhouding contrapro-

ductief was en nu al wantrouwen had gewekt, niet alleen in West-Europa 

maar ook in bevriende landen die de nucleaire technologie van de Sovjets 

wilden omarmen, zoals India en Cuba.6 Sjevardnadze schreef dat de tra-

ditionele aanpak van het ongeluk ook Gorbatsjovs droom van een histo-

risch initiatief tot nucleaire ontwapening met de Verenigde Staten in 

gevaar bracht. De westerse pers vroeg zich af hoe je erop kon vertrouwen 

dat een natie die niet de waarheid vertelde over een kernongeluk eerlijk 

zou zijn over de hoeveelheid kernwapens die ze had.

 Op zondag 4 mei zond president Reagan ’s ochtends zijn wekelijkse 

radiotoespraak tot zijn landgenoten uit vanuit zijn suite in het Okura-ho-

tel.7 Hij vertelde over de ontmoetingen in Zuidoost-Azië, de noodzaak 

van uitbreiding van de vrijhandel en de problemen van het internationaal 

terrorisme. Daarbij zinspeelde hij op het recente bombardement op de 

compound van kolonel Khaddafi in Tripoli door F-111’s van de Ameri-

kaanse luchtmacht, ter vergelding van een door Libië gefinancierde aan-

slag in een Berlijnse discotheek waar veel Amerikaanse militairen kwa-

men. Pas daarna noemde hij Tsjernobyl.

 Reagan herhaalde zijn mededogen met de slachtoffers en zijn hul-

paanbod, maar daarna werd zijn toon scherper. Hij vergeleek de open-

heid van ‘vrije landen’ met de ‘geheimzinnigheid en koppige weigering’ 

van de Sovjetregering om de internationale gemeenschap te informeren 

over de risico’s die ze liep als gevolg van de ramp. ‘Een kernongeluk 

waardoor een aantal landen wordt besmet met radioactief materiaal is 

niet domweg een binnenlandse kwestie,’ zei Reagan met zijn informele 

raspstem. ‘De Sovjets zijn de wereld een verklaring schuldig.’

 Die dag viel er radioactieve regen op Japan, waarna deze door de straal-

wind in oostelijke richting werd gedreven met een snelheid van 160 kilo-

meter per uur en op een hoogte van 9000 meter over de Grote Oceaan. 
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Hij koerste op de kust van Alaska en Californië af.8 De volgende middag, 

maandag 5 mei, landde een delegatie van het Internationaal Atoomener-

gieagentschap op uitnodiging van de Sovjetregering in Moskou.9 Het 

team onder leiding van Hans Blix, de directeur-generaal van het iaea, 

was een volledige en eerlijke uiteenzetting beloofd over wat er was ge-

beurd in de kerncentrale in Tsjernobyl.

 De uren voor de aankomst van de delegatie kwam het Politbureau op-

nieuw bijeen in het Kremlin om de crisis te bespreken.10 Tussen de twee 

dozijn mannen die rond de tafel zaten, bevonden zich dit keer Boris Sjt-

sjerbina, de bejaarde leider onder de kernfysici Anatoli Aleksandrov, en 

Jefim Slavski, de strijdlustige baas van het ministerie van Middelzware 

Machinebouw. Valeri Legasov was uit Tsjernobyl overgekomen om per-

soonlijk rapport uit te brengen.

 Er was veel te bespreken; het zag er somber uit.

 Premier Nikolaj Ryzjkov nam het woord voor een gedetailleerde ana-

lyse en een beschrijving van wat hij had gezien tijdens zijn bezoek aan de 

plek des onheils twee dagen eerder. De helikopteroperatie om de brand 

te blussen verliep succesvol, zei hij, en het gevaar van een nieuwe ket-

tingreactie in de puinhoop was tot dat moment afgewend. Maar de reac-

tie van de Sovjet- en lokale autoriteiten op het ongeluk was ontsierd door 

fouten en gebrek aan competentie. ‘De extreme omstandigheden brach-

ten in de praktijk een hoge mate van structuur bij sommigen en de vol-

komen hulpeloosheid van anderen aan het licht,’ zei hij.

 De evacuatie van een zone die zich tot 30 kilometer rond de centrale 

uitstrekte was nog aan de gang; honderdduizend mensen waren al uit 

het gebied gehaald, inclusief twee districten in Wit-Rusland. Maar de 

gevolgen van het begin van de operatie waren chaotisch: ‘Vijf- of zesdui-

zend mensen zijn gewoon zoek,’ zei Ryzjkov. ‘Het is niet bekend waar zij 

zich op dit moment bevinden.’

 De burgerbescherming en het ministerie van Volksgezondheid had-

den totaal niet voldaan aan hun verantwoordelijkheden. Er was duidelijk-

heid noch een plan geweest. Mensen die de evacuatiezone verlieten, kre-

gen niet eens een bloedtest om te zien of ze blootgesteld waren geweest 

aan straling. Het fiasco maakte de decennialange voorbereidingen van de 

Sovjet-Unie op de gevolgen van een kernoorlog tot een schijnvertoning. 
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‘Ik kan me niet voorstellen wat hier zou zijn gebeurd als zich iets had 

voorgedaan wat nog ernstiger was,’ zei de premier vol walging.11

 Tot dat moment waren ruim 1800 mensen, onder wie 445 kinderen, 

opgenomen in ziekenhuizen; naar verwachting zouden er nog meer vol-

gen. Het westen van de Sovjet-Unie, van de Krim in het zuiden tot Le-

ningrad in het noorden, was inmiddels bedekt met een hoge dosis radio-

activiteit, op de meeste plaatsen vijf of tien keer zo hoog als de natuurlijke 

achtergrondstraling. Het hoofd van de troepen Chemische Oorlogvoe-

ring van de Sovjet-Unie had al tweeduizend man in de geëvacueerde 

zone verzameld en had het bevel gekregen een ontsmettingsplan te be-

denken. Ryzjkov had instructies gegeven voor de aanleg van een dam van 

30 kilometer rond de plaats van het ongeluk, om te voorkomen dat door 

voorjaarsbuien besmette aarde van het oppervlak in de 10-kilometerzone 

naar de Pripjat en de Dnjepr zou spoelen. De genie had slechts 48 uur de 

tijd gekregen om de klus te klaren.

 En nu, legde de premier zijn kameraden uit, moesten ze de grootste 

dreiging van allemaal onder ogen zien: de meltdown van de reactor. De 

wetenschappers hadden hem twee mogelijke prognoses voorgelegd over 

de gesmolten splijtstof die zich op dat moment brandend een weg baan-

de naar de kelder van eenheid vier. De eerste prognose was dat de warm-

te van radioactieve desintegratie vanzelf geleidelijk vervloog. Dat zou vol-

gens hun berekeningen maanden kunnen duren.

 Het tweede scenario, dat werd geschetst door academielid Legasov en 

de oude Aleksandrov, was veel somberder. Velichov vreesde al dat de bot-

sing van de gesmolten brandstof en het water uit het onderdrukkingsbek-

ken kon resulteren in een ontploffing van stoom die niet alleen de resten 

van eenheid vier zou vernietigen, maar ook eenheid drie. En nu waar-

schuwden de academieleden Ryzjkov dat hij rekening moet houden met 

nog een mogelijkheid: ‘een kernexplosie met nog rampzaliger gevolgen’.12

 Vervolgens nam Sjtsjerbina het woord, en presenteerde Legasov een 

technische analyse van de problemen waar ze mee te kampen hadden: de 

vrijkomende straling, de temperatuur en het acute gevaar. Aleksandrov 

onderbrak hem. Er volgde onenigheid en gekibbel.

 ‘Niet overdrijven,’ zei Ligatsjov, de conservatieve plaatsvervanger van 

Gorbatsjov, tegen Sjtsjerbina.
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 ‘Je haalt röntgen en milliröntgen door elkaar,’ zei Sjtsjerbytsky, de lei-

der van de Oekraïense Communistische Partij, tegen de onderminister 

van Hydrometeorologie.

 Achromejev, chef van de generale staf van de Sovjet-Unie, zei dat ze 

met een granaat met holle lading een gat in de muur van de onderdruk-

kingsbekkens moesten maken. Sjtsjadov, de minister van Steenkool, 

vond dat te riskant. Hij stelde voor dat zijn mensen, indien het water kon 

worden weggepompt, de ruimten stabiliseerden door ze te vullen met 

beton. ‘Desnoods graven we een mijntunnel onder het gebouw,’ zei hij.

 Legasov viel hem bij: ze moesten onder de reactor graven om stikstof 

naar binnen te pompen en deze van onderaf te koelen. Hij verzekerde 

Gorbatsjov dat er nog geen noodzaak was om het Westen om hulp te 

vragen. In het ergste geval moest de evacuatiezone tot niet verder dan 

250 kilometer van de centrale worden uitgebreid.

 Maar Gorbatsjov had al gesproken met Velichov, die in Tsjernobyl was 

gebleven, en de secretaris-generaal was er nu van overtuigd dat ze afste-

venden op een verschrikkelijke ontknoping. Als er nog een explosie 

kwam, moesten ze het verboden gebied misschien uitbreiden tot een 

straal van 500 kilometer. Dat zou betekenen dat ze een reusachtig opper-

vlak van een van de dichtst bevolkte regio’s van de Sovjet-Unie moesten 

evacueren en alle inwoners van de grootste steden in zowel Wit-Rusland 

als Oekraïne, zoals Minsk en Lvov, moesten verplaatsen. In Kiev, een stad 

met meer dan 2 miljoen inwoners, de op twee na grootste van de Sov-

jet-Unie, werkten de autoriteiten van de republiek al in stilte aan een eva-

cuatieplan, maar het vooruitzicht dit ook te moeten uitvoeren boezemde 

hun doodsangst in.13 Ze voorzagen grootschalige paniek en plunderingen 

van winkels, woningen en musea. Honderden mensen zouden onder de 

voet worden gelopen bij stormlopen op de treinstations en vliegvelden.

 ‘We moeten het tempo verhogen en 24 uur per dag doorwerken,’ zei 

Gorbatsjov. Hij verklaarde dat ze niet zomaar te werk moesten gaan alsof 

het oorlog was, maar alsof er een aanval met kernwapens aan de gang 

was. ‘De tijd glipt weg,’ zei hij.14

 Terwijl ze nog bespraken wat ze nu moesten doen, kreeg Sjtsjerbina 

een bericht van onder eenheid vier: kapitein Zborovski was begonnen 

met zijn pompoperatie.
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Zborovski was naar de centrale gegaan met twintig man, die hij had ge-

rekruteerd uit compagnieën van de burgerbescherming en brandweerka-

zernes in de regio.15 Toen ze op de plaats van de ramp aankwamen, was 

het er griezelig stil, want op het zo veel mogelijk gereduceerde personeel 

na dat de eenheden één, twee en drie bediende, was het verlaten.16 Onbe-

mande apparatuur omringde de chaotische ziggoerat van puin bij reactor 

vier; de onherstelbaar bestraalde brandweerwagens die hun collega’s 

ruim een week eerder hadden achtergelaten, waren inmiddels gedeukt 

en beschadigd, getroffen door verkeerd getimede ladingen lood en zand 

uit Antosjkins helikopters. Het luchtoffensief was tijdelijk stilgelegd, 

maar toch kringelde een dunne pluim rook, of damp, vanuit het puin de 

lucht in. De grond lag bezaaid met brokken grafiet, die nog steeds lagen 

waar ze door de explosie terecht waren gekomen, glinsterend in de war-

me zon.

 De brandweerlieden hadden op hun basis in Kiev geprobeerd vanuit 

een helikopter slangen in te zetten. Dat kon een besparing zijn op de tijd 

die de brandweermannen in de hogestralingszone vlak bij de reactor ver-

keerden. Maar deze experimenten waren mislukt. De mannen moesten 

de anderhalve kilometer slang dus met de hand uitrollen. Ze oefenden 

talloze malen, leerden hun routes uit hun hoofd en bespaarden seconden 

van de tijd die ze ervoor nodig hadden om de slangen aan elkaar vast te 

maken en te verbinden met de speciale ZiL-brandweerwagens, die waren 

uitgerust met krachtige pompen die 110 liter water per seconde konden 

verplaatsen.17

 Kapitein Zborovski was aanvankelijk niet bang voor wat hem wachtte. 

Zijn commandanten zouden hem per slot van rekening nooit een op-

dracht hebben gegeven waarvan ze wisten dat hij er zeker bij zou omko-

men, dacht hij.18 Het gevaar waarmee hij werd geconfronteerd, drong 

pas tot hem door toen hij de centrale in was gegaan. Het plaatselijk per-

soneel had al veel vrienden afgevoerd zien worden om in de speciale kli-

niek in Moskou te worden behandeld, en ze keken hem aan met het 

mededogen dat je voelt voor een terdoodveroordeelde.

 De specialisten en de leidinggevenden van het bedrijf die waren ach-

tergebleven om de centrale te bemannen, werden formeel nog altijd ge-

leid door directeur Viktor Brjoechanov en zijn hoofdingenieur, de ooit 
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pompeuze Nikolaj Fomin.19 De twee mannen zaten nog altijd bij hun 

telefoon in de schemerige bunker onder het bedrijf te wachten op in-

structies van boven. Maar ze werden gekweld door uitputting, blootstel-

ling aan straling en shock. Fomin was vijf dagen in de bunker gebleven 

en sliep opgekruld naast de zoemende apparatuur in de ventilatiekamer. 

Sinds de evacuatie van Pripjat waren Brjoechanov en de andere operators 

naar een kamp van de Pioniers op dertig kilometer van de centrale ge-

stuurd: Skazotsjny ofwel ‘Sprookjesachtig’.20

 Skazotsjny, een zomerkamp waar de kinderen van het personeel van 

de kerncentrale een deel van hun lange schoolvakanties konden door-

brengen, was een nederzetting diep in het bos. Ze had kleine slaapzalen 

van baksteen en hout en was versierd met fantastische beelden van dra-

ken, zeemonsters en personages uit de Slavische mythologie.21 De bos-

sen en de velden daar in de buurt stonden nu vol met ambulances, au-

to’s, brandweerwagens en militaire voertuigen.22 Bij het toegangshek 

was een controlepost voor de dosimetrie ingericht. In het kamp wemelde 

het van de briefjes; ze hingen aan de hekken en tegen de ramen van de 

kantine: berichten van werknemers die hun vrouw en kinderen zochten, 

gezinnen uit Pripjat die de namen van de dorpen noemden waar ze te 

vinden waren en verzoeken om informatie over verwanten die mensen 

tijdens de chaos van de evacuatie waren kwijtgeraakt.

 Terwijl kapitein Zborovski en zijn manschappen hun pompoperatie 

voorbereidden, waren ook de andere inspanningen om de meltdown een 

halt toe te roepen begonnen. Eerst arriveerden de technici van de onder-

grondse uit Kiev, en zij groeven een grote kuil in de grond naast reactor 

nummer drie.23 Ze boorden met gespecialiseerde boorinstrumenten uit 

Japan horizontaal richting eenheid vier, met de bedoeling een reeks pa-

rallelle gaten van 140 meter lang onder de fundering te creëren. De tech-

nici hoopten dat hier smalle buizen met vloeibaar stikstof doorheen kon-

den, dat de grond zou bevriezen en het smelten van de kernbrandstof 

zou stopzetten voor die de grondwaterspiegel bereikte.

 Tegelijkertijd begonnen technici van de centrale aan Legasovs plan 

om de brandende reactor te doven met stikstofgas.24 Het plan was het 

bestaande leidingennetwerk te gebruiken om het gas door de kelder en 

in de puinhoop van de reactorhal te leiden. Vóór het ongeluk werd daar-
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door ook de zuurstof en stikstof voor het onderhoud van de centrale ge-

distribueerd. De werknemers die dit plan ten uitvoer brachten, zagen 

meteen in dat het zinloos was. Het leidingwerk in het gebied onder de 

reactor was vrijwel zeker beschadigd en zelfs als het de reactorhal wist te 

bereiken, was het stikstof bij lange na niet bij machte om het vuur zuur-

stof te onthouden, omdat het gebouw geen dak had. Het gas zou zinloos 

de atmosfeer in gaan, in plaats van dat het zich rond het brandende gra-

fiet concentreerde en lucht bij de vlammen verdreef. Maar bevel was be-

vel.

 Silajevs regeringscommissie eiste dat alle beschikbare vloeibare stik-

stof in Oekraïne met vrachtwagens en met de trein naar Tsjernobyl werd 

vervoerd.25 De twee gigantische vaporisators die nodig waren om gas te 

maken van de vloeistof bevonden zich in de Cryogenmasj-fabriek in 

Odessa en werden naar de luchthaven in Tsjernigov gevlogen. Vlak bij 

het kantoorgebouw van de krachtcentrale werd een speciale schuur ge-

bouwd om ze in onder te brengen. Nadat ze door twee van Antosjkins 

reusachtige Mi-26-’vliegende koe’-helikopters waren afgeleverd, bleken 

ze niet door de deur van de schuur te kunnen.26 De operators moesten 

met hamers een grotere opening maken. Om 20.00 uur meldden de 

technici aan Silajev dat ze konden beginnen met pompen zodra de stik-

stof er was. Die zou die avond komen, maar de volgende ochtend was er 

nog geen spoor van te bekennen. De operators wachtten de hele dag. Om 

23.00 uur belde Silajev directeur Brjoechanov.

 ‘Zorg dat je die stikstof vindt,’ zei de commissievoorzitter, ‘anders 

word je gefusilleerd.’27

 Vergezeld door een troependetachement wist Brjoechanov het kon-

vooi met tankervrachtwagens, 60 kilometer verderop in Ivankov, op te 

sporen. De chauffeurs, die kennelijk ongerust waren over de spookachti-

ge verschrikkingen van straling, waren abrupt gestopt en weigerden ver-

der te rijden. Met mitrailleurs gewapende militairen positioneerden zich 

voor en achter het konvooi en onder schot lieten de chauffeurs zich ein-

delijk overreden om hun lading af te leveren.

Op dinsdag 6 mei om 20.00 uur deden ‘Eland’ Zborovski’s mannen 

eindelijk militaire gasmaskers voor, hulden zich in L-1 chemische be-
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schermingspakken – de zware, met rubber beklede overalls voor de strijd 

tijdens een kernoorlog – en reden naar reactor vier.28 Zborovski had zijn 

eigen stralingsonderzoek uitgevoerd en uitgerekend hoever ze konden 

komen en in hoeveel tijd. De gammavelden varieerden enorm, van 50 

röntgen op plaatsen vlak bij eenheid één tot de gevaarlijkste gebieden, 

slechts 250 meter van eenheid vier, waar ze 800 röntgen bedroegen. De 

mannen zetten de vrachtwagens in de transportgang, de grote doorgang 

onder de reactor waarlangs wagonnetjes nieuwe splijtstof aanvoerden 

voor de centrale.29 Binnen vijf minuten, een derde van de normale tijd, 

rolden ze de slangen uit en zetten ze de pompen aan.30 Ze lieten de mo-

toren draaien, sloten de poort van de transportgang achter zich en ren-

den naar een bunker in de buurt.31 Eindelijk begon het waterniveau in de 

kelder te dalen.32 Brjoechanov en Fomin belden vanuit hun post onder de 

centrale Silajev, die het nieuws doorgaf aan Moskou.

 Om de paar uur renden drie man naar buiten om de vrachtwagens te 

tanken en olie bij te vullen; twee anderen moesten elk uur metingen 

doen en de watertemperatuur bepalen.33 Om drie uur ’s nachts op woens-

dag renden twee brandweermannen de bunker in om te melden dat de 

slangen waren gescheurd.34 Een team van de troepen Chemische Oorlog-

voering dat in het donker op verkenning was gegaan om straling te me-

ten, was er met een pantserwagen overheen gereden, waardoor ze op 

twintig plaatsen waren gescheurd en de pakkingen waarmee ze verbon-

den waren aan gort lagen. Op slechts 50 meter van de reactor gutste ra-

dioactief water over de grond. Twee sergeants holden naar buiten om de 

slangen te repareren: ze hadden twintig nieuwe stukken slang nodig; het 

kostte twee minuten per stuk om ze te vervangen. Ze zaten op hun knie-

en, in een steeds groter wordende plas gammastraling uitzendend water. 

De tweevingerige rubberen vuisthandschoenen van hun L-1-pak waren 

onhandig en warm. Ze deden ze uit en werkten met blote handen. Een 

uur later zat het werk erop en trokken de mannen zich uitgeput terug, 

met een gekke zureappelsmaak in hun mond.

 Er werd de hele nacht tot in de volgende dag doorgepompt. Na een 

onophoudelijke operatie van veertien uur hield de motor van een van de 

vrachtwagens er kuchend mee op.35 Hij moest worden vervangen. De 

mannen waren allemaal doodsbang. Een van hen werd teruggestuurd 
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naar de brandweerkazerne in Tsjernobyl om een doos medicinale wodka 

te halen, maar hij raakte onderweg in paniek en kwam nooit meer te-

rug.36 Een ander begon te raaskallen en te braken en werd naar het zie-

kenhuis gebracht.37 Toen Eland weer aan de beurt was om de stralings-

waarden te meten, gaf hij de brandweercommandant opdracht met hem 

mee te komen, voor het geval hij zou flauwvallen of in het gebouw zou 

verdwalen. De brandweerman weigerde.

 ‘Pas op dat ik niet over de rooie ga, klootzak!’ bulderde Zborovski. 

‘Anders laat ik je door mijn mannen vastbinden en naast eenheid vier 

leggen. Na een kwartier kun je niets meer zeggen.’38

 De commandant trok een rubberen pak aan en deed wat hem werd 

opgedragen.

In Kiev, 140 kilometer verderop, druppelde inmiddels informatie over de 

gebeurtenissen in de centrale binnen.39 Het nieuws verspreidde zich van 

mond tot mond en de trillende ‘vijandelijke stemmen’: de Russischtalige 

radioprogramma’s die de bbc, Radio Zweden en Voice of America in de 

Sovjet-Unie uitzonden, als die ten minste niet onverstaanbaar waren 

door verstoring door de kgb. Golven van geruchten en angst deinden 

door de stad. De afdeling Toezicht van het ministerie van Binnenlandse 

Zaken, de mvd, meldde wilde speculaties over het aantal slachtoffers bij 

het ongeluk en de besmetting van lucht en water.40 Een zegsman hoorde 

een taxichauffeur vertellen dat Pripjat was geëvacueerd en werd geplaagd 

door chaos en plunderingen die zelfs regeringstroepen niet hadden kun-

nen voorkomen; dat een van de slachtoffers een minister was; dat zwan-

gere vrouwen waren gedwongen tot abortus; en dat de Dnjepr volledig 

radioactief was.

 De Sovjetautoriteiten verzekerden de bevolking nog steeds dat het ge-

vaar van de centrale beperkt bleef tot een zone van 30 kilometer. Maar de 

straten van Kiev zonden al dagen gammastraling uit doordat warme deel-

tjes van de fall-out langzaam met het oppervlak van het asfalt versmol-

ten.41 Sjtsjerbytsky, de leider van de Oekraïense Communistische Partij, 

wist dat de hoeveelheid straling in de stad sterk was gestegen.42 En het 

gehalte radioactief jodium in het water van het stroomgebied van de Dn-

jepr was inderdaad duizend keer hoger dan normaal.
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 Het hoofd van de Oekraïense kgb waarschuwde intussen dat op de 

Moskouse televisie heel andere slachtofferaantallen van het ongeluk wer-

den genoemd dan op de Kievse.43 Maar zijn collega’s aarzelden over wat 

ze de bevolking, en wanneer, moesten vertellen.

 Op dinsdag 6 mei, tien dagen na het begin van de crisis, verscheen de 

Oekraïense minister van Gezondheidszorg eindelijk op de lokale radio 

en tv om de inwoners van Kiev te waarschuwen dat ze voorzorgsmaatre-

gelen moesten nemen tegen straling: binnen blijven, ramen sluiten en 

zich beschermen tegen tocht. Tegen die tijd werd er gefluisterd dat hoge 

partijleden hun kinderen en kleinkinderen heimelijk naar de veilige 

kampen van de Pioniers en sanatoria in het zuiden hadden gestuurd.44 

Arts en schrijver Joeri Sjtsjerbak zag een paar dagen eerder een lange rij 

van welvarende gepensioneerden die geduldig wachtten tot ze stabiel jo-

dium konden kopen bij een apotheek in hartje Kiev, die in trek was bij 

leden van het Centraal Comité van Oekraïne.45 Tot overmaat van ramp 

deden er ook geruchten de ronde over de kans op een vernietigende twee-

de explosie in de centrale en het geheime noodplan van de regering voor 

de evacuatie van de hele stad.46 Veel mensen begrepen dat de geruststel-

lende officiële verklaringen van de overheid holle propaganda waren.

 Die avond verzamelden zich menigten bij het treinstation en probeer-

den duizenden mensen de stad te ontvluchten.47 Mannen en vrouwen 

sliepen die nacht in de stationshal om hun plaats in de rij voor een kaart-

je niet kwijt te raken. Op grond van het binnenlandse paspoortsysteem 

van de Sovjet-Unie konden de meeste inwoners het gebied waar ze gere-

gistreerd stonden niet verlaten, tenzij ze daar een goede reden voor had-

den. Veel werknemers dienden daarom haastig een verzoek om vakantie 

in; mensen die nul op het rekest kregen namen soms uit wanhoop ge-

woon ontslag.48 Al snel verschenen er colonnes oranje schoonmaaktrucks 

om te beginnen aan wat een onophoudelijke poging zou worden om war-

me fall-out van de straten in de stad te spoelen.49 Inmiddels stonden er 

massa’s mensen voor de banken in de stad, waarvan sommige al na een 

paar uur de deuren moesten sluiten; andere beperkten geldopnames tot 

honderd roebel per persoon. Tegen de middag hadden veel banken geen 

geld meer. Toen de stabiele jodiumpillen in de apotheken waren uitver-

kocht, namen mensen hun toevlucht tot het drinken van jodiumtinctuur, 
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die bedoeld is als ontsmettingsmiddel voor uitwendig gebruik. Ze hiel-

den er een brandende keel aan over. De rijen voor de drankwinkels ver-

viervoudigden omdat mensen bescherming tegen radioactiviteit zochten 

in rode wijn en wodka. De Oekraïense onderminister van Volksgezond-

heid zag zich daarop genoodzaakt om te verkondigen dat ‘er geen waar-

heid schuilt in het gerucht dat alcohol helpt tegen straling’.50

 Op woensdag vochten horden passagiers koortsachtig om kaartjes om 

de stad uit te komen. Ze probeerden uit alle macht te vluchten in aan-

tallen die niet meer waren waargenomen sinds de Duitse blitzkrieg in 

1941 oostwaarts raasde.51 Op het station propten mannen en vrouwen 

handenvol roebels in de handen van conducteurs; ze stapten met z’n 

tienen in vierpersoonscompartimenten en klauterden in de bagagerek-

ken.52 Anderen probeerden via de weg te vluchten. Op de routes vanuit 

de stad richting het zuiden stond het verkeer dan ook vast: in één dag 

vertrokken bijna twintigduizend mensen met de auto of de bus.53 De re-

gering organiseerde extra vluchten op de luchthaven en verdubbelde het 

aantal treinen van Kiev naar Moskou, waar westerse verslaggevers wa-

gons zagen die afgeladen vol zaten met kinderen zonder begeleiding, 

met wijd opengesperde ogen en hun neuzen plat tegen de ruiten, terwijl 

hun verwanten hen nerveus opwachtten op het perron.54

 De Oekraïense premier, die zich bewust was van de sluimerende crisis 

in de centrale en algemene paniek vreesde, overwoog alle kinderen uit de 

stad op ordelijke wijze te evacueren.55 De regeringscommissie in Tsjer-

nobyl had daar echter geen richtlijnen voor gegeven. En niemand binnen 

de bureaucratie in de republiek wilde de verantwoordelijkheid op zich 

nemen voor zo’n drastische stap, die de buitenwereld duidelijk zou ma-

ken hoe beangstigend de situatie was geworden. Zo’n stap kon immers 

onmogelijk verborgen blijven of worden onderdrukt. De premier had 

een advies van deskundigen nodig. Hij verzocht de mandarijnen van de 

meteorologie en de nucleaire geneeskunde, Leonid Iljin en Joeri Izrael, 

naar Kiev te laten komen voor een urgent consult.

 Het westerse onderzoeksteam van het Internationaal Atoomenergiea-

gentschap, bestaande uit de in Zweden geboren directeur-generaal Hans 

Blix en de Amerikaanse directeur Nucleaire Veiligheid Morris Rosen, 

had in Moskou toestemming gekregen om de kerncentrale met eigen 
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ogen te bekijken. Ze brachten als eerste officials van buiten de Sov-

jet-Unie een bezoek aan de plaats van het ongeluk. Ze zouden op donder-

dag 8 mei naar Kiev vliegen. Jevgeni Velichov was ontzet toen hij dat 

hoorde. Het academielid vroeg onderminister Silajev om Gorbatsjov een 

boodschap over te brengen: ‘Vertel hem maar dat onze buitenplee over-

loopt en dat ze over een berg stront moeten klimmen.’56

De kranen in het klepcompartiment kwamen pas op donderdagmorgen 

rond vier uur in zicht onder het besmette water in gang 001.57 Ondermi-

nister Silajev wilde er onmiddellijk mensen op afsturen om ze te ope-

nen.58 Maar de kelder was bezaaid met kilometers leidingwerk en alle 

kleppen zagen er hetzelfde uit. Het was pikdonker. Alleen iemand die 

het netwerk van smalle, donkere vertrekken door en door kende, kon die 

taak met succes uitvoeren en er ook weer veilig uit komen. Drie perso-

neelsleden van de centrale werden aangewezen voor de klus: twee om de 

kleppen te openen en één om hen te escorteren voor het geval er iets fout 

ging. Ze kregen duikerspakken uitgereikt die een Oekraïense ondermi-

nister persoonlijk naar de centrale had gebracht.59 Met moersleutels en 

zaklampen, en met pen-dosimeters op hun borst en enkels, op waterni-

veau, gingen ze de gemeenschappelijke kelder van eenheid drie en vier 

in.60

 Boris Baranov, de baas van de ploegchefs van de centrale, ging als 

eerste, gevolgd door twee technici, Aleksej Ananenko en Valeri Bespalov. 

Ze gingen via de trap naar niveau -3, en in de gang onder eenheid vier 

hield Baranov halt om de meter af te lezen. Hij maakte de telescooparm 

van de dp-5 zo lang mogelijk en stak de sensor in het donker voor zich 

uit. De dosimeter sloeg onmiddellijk op alle schalen door. Er zat niets 

anders op: ‘We moeten snel zijn!’ zei Baranov, en de drie mannen spurt-

ten vooruit. Een van de technici kon het tijdens het rennen niet laten en 

keek achterom. Hij ving een glimp op van een reusachtige kegel van iets 

wat zwart was en afbrokkelde, vermengd met fragmenten beton: materi-

aal dat vanuit het verwoeste gebouw erboven in de doorgang was beland. 

Zijn tong prikte door de metalige smaak van vloeibare radiolyse.

 De weg naar de ingang van gang 001 was onderzocht door een dosi-

metrist met een dp-5-radiometer; zijn laatste meting deed hij vlak boven 
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het oppervlak van het water in de gang. Verder bleef de kelder een riskant 

geheim. Niemand wist hoeveel water deze bevatte of hoe radioactief het 

werd naarmate ze verder kwamen. De blootstelling groeide met elk mo-

ment dat ze in de tunnel waren: elke seconde telde.

 Baranov hield de wacht terwijl de twee technici naar binnen gingen.61 

Het was griezelig stil in de ruimte. Het klotsende water dat rond hun 

voeten uiteenweek, weergalmde tegen het lage plafond; ze hoorden het 

geluid van hun eigen moeizame ademhaling, gesmoord door hun voch-

tige gasmaskers. Maar de mannen stelden vast dat het water nog maar 

tot hun enkels kwam en ze vonden een pijp met een grote diameter die 

zich uitstrekte over de grond en breed genoeg was om op te lopen. De 

kleppen zelf waren onbeschadigd en duidelijk gelabeld: nummers 4gt-

21 en 4gt-22 gingen met gemak open. Enkele tellen later hoorde Ana-

nenko het water uit de onderdrukkingsbekken boven hun hoofden klate-

ren.

 Het acute gevaar van een tweede catastrofale explosie van onder de 

reactor was in de vroege ochtend van 8 mei afgewend. Kort erna bracht 

een functionaris in burger ‘Eland’ Zborovski een bezoek in de bunker en 

overhandigde hem namens de regeringscommissie een envelop. Hij zag 

dat er duizend roebel in contant geld in zat.62

De opluchting van de academieleden over het legen van de onderdruk-

kingsbekkens was van korte duur.63 Hoewel de inzet van de militairen en 

technici de mogelijkheid van een verwoestende stoomexplosie had afge-

wend, was er nog steeds het gevaar voor de grondwaterspiegel, en de 

angst van de wetenschappers voor het chinasyndroom werd er niet min-

der om. Een gloeiende massa brandstof die door de fundamenten van 

eenheid vier smolt, zou volgens sommige schattingen maar liefst 3 kilo-

meter in de aarde zakken voor hij tot stilstand kwam.64 De metrobouwers 

uit Kiev boorden inmiddels in de richting van de reactor in de hoop de 

grond te kunnen bevriezen met vloeibare stikstof, maar hun inspannin-

gen werden verhinderd door regen, stof en zwaar radioactief puin. Ze 

werden herhaaldelijk opgehouden door reusachtige ondergrondse obsta-

kels die niet op de blauwdrukken van de centrale stonden, zoals de fun-

deringsplaten van de hijskranen die bij de bouw waren gebruikt.65 Kost-
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bare boorijzers braken en ze moesten op steeds grotere diepte opnieuw 

beginnen.

 Silajev gaf tegelijkertijd orders om stikstofgas in de drukonderdruk-

kingsbekkens te pompen. Ook werden meer mensen naar de kelder ge-

stuurd in het kader van een plan om die, zodra het water eruit was, te 

vullen met vloeibaar beton.66Aan het eind van de week gaf het Politbu-

reau toestemming voor de meest vergaande maatregelen tot dan toe. Sov-

jetdiplomaten zouden het Duits Atoomforum, een lobby van de 

West-Duitse nucleaire industrie, hebben benaderd met het verzoek om 

buitenlandse hulp.67 De Sovjetgezanten gaven geen specifieke details 

over het probleem in kwestie, maar zeiden dat ze dringend behoefte had-

den aan advies met betrekking tot de vraag ‘hoe ze iets extreem warms 

dat mogelijk door de vloer van de kerncentrale was gesmolten, moesten 

aanpakken’.

 De wetenschappers van Velichov zetten in hun laboratorium buiten 

Moskou hun continue onderzoek voort naar de eigenschappen van ge-

smolten uraniumdioxide. Het Politbureau had opdracht gegeven een zo 

conservatief mogelijke prognose voor de meltdown te geven.68 De fysici 

werkten samen met twee afzonderlijke groepen wiskundigen die dag en 

nacht achter hun computers zaten om hun theorieën te testen. Het kost-

te tien tot veertien uur om een complete cyclus van één testalgoritme uit 

te voeren, en daarom zat naast iedere wiskundige een collega om hem te 

corrigeren als hij verslapte of hem wakker te maken als hij in slaap viel. 

Pas als de uitkomsten van de twee groepen overeenkwamen, konden ze 

zeker zijn van hun bevindingen.

 Ze waren ontsteld over de resultaten.69 Als de gesmolten splijtstof zich 

over een voldoende groot oppervlak verspreidde en een laag van slechts 

10 centimeter vormde, zou die sneller afkoelen dan dat hij de aarde of 

beton kon laten smelten. Uiteindelijk zou hij tot stilstand komen en zelf-

standig stollen. Maar de nieuwe substantie die waarschijnlijk uit de 

smeltende reactorkern lekte, was een smurrie van uraniumdioxide ver-

mengd met zand, zirkonium en lood, die door de mens gemaakte radio-

actieve lava ofwel corium vormde. Deze bleek zeer onverwacht gedrag te 

kunnen vertonen. Als hij werd bedekt met bijvoorbeeld enkele duizen-

den kubieke meter vloeibaar beton, kwam de warmte van radioactief ver-
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val opgesloten te zitten en zou het corium zelfs nog sneller smelten. De 

inzet van pijpleidingen om, in theorie, de grond onder de smeltende 

splijtstof te bevriezen, kon de voortgang ervan stuiten, maar het compu-

termodel toonde aan dat dit alleen binnen strikte grenzen gebeurde. Wa-

ren de pijpleidingen meer dan 4 centimeter van elkaar verwijderd, dan 

splitste het corium zich gewoon in afzonderlijke tongen en vrat het zich 

een weg door de ruimten ertussen om aan de andere kant weer samen te 

smelten. Daar vervolgde het dan als een primitieve maar vindingrijke 

nieuwe levensvorm zijn meedogenloze weg naar beneden. De weten-

schappers beseften dat de inspanningen van de metrotechnici gedoemd 

waren te mislukken, en dat het vullen van de onderdrukkingsbekkens 

met beton moest worden gestaakt.

 De wetenschappers beschouwden zichzelf niet meer als afgezonderde 

academieleden die zich onledig hielden met de geheimen van de zuivere 

fysica, maar als de enige verstandige mensen die de onwetende dwazen 

in Tsjernobyl konden behoeden voor een wereldwijde ramp.70 Vjatsjeslav 

Pismenny, de baas van het laboratorium, stopte een uitdraai van hun 

computersimulatie tussen zijn bagage en nam de eerste vlucht, aan 

boord van een Jak-40-privéjet, naar Kiev.

Op donderdag 8 mei ’s ochtends, enkele uren nadat het water uit de 

drukonderdrukkingsbekkens onder reactor vier begon weg te stromen, 

vertrokken Hans Blix en Morris Rosen van het iaea uit Moskou voor een 

bezoek aan de centrale in Tsjernobyl. Op de luchthaven van Kiev werden 

ze opgewacht door Jevgeni Velichov, en gezamenlijk vlogen ze per heli-

kopter naar het noordwesten.71

 Binnen was het warm en ze zaten allemaal te zweten in hun groene 

overall.72 De kerncentrale kwam gestaag dichterbij. Rosen, een ervaren 

bestuurder uit de Amerikaanse kenenergiesector, vroeg aan Velichov op 

welke schaal hij zijn dosimeter moest instellen.

 ‘Honderd ongeveer,’ antwoordde Velichov.

 ‘Milliröntgen?’

 ‘Nee, röntgen.’

 Rosen zag eruit alsof hij misselijk werd. Zijn apparaat was niet bere-

kend op zulke hoge stralingsvelden. Velichov verzekerde hem dat alles 
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goed zou komen. Zijn eigen meter van Sovjetmakelij kon met gemak 

binnen dat bereik meten; bovendien nam hij deze vlucht zelf dagelijks.

 Wat het academielid er niet bij vertelde, was hoe weinig hij begreep 

van de stralingsniveaus rond de centrale.73 Velichov worstelde vooral met 

de vraag waarom ze niet zoals verwacht daalden wanneer hij zich van 

eenheid vier verwijderde. Ze namen namelijk trager af dan ze volgens de 

omgekeerde kwadratenwet zouden moeten doen. Hij ontdekte pas later 

dat hij en de andere wetenschappers bij elke vlucht werden blootgesteld 

aan sterke gammavelden, niet alleen van de reactor op de grond maar 

ook van tientallen brandstoffragmenten verspreid over de platforms rond 

de ontluchtingsschoorsteen.

 Toch mocht Velichov eindelijk een beetje optimistisch zijn. Terwijl de 

meltdown onder de reactor met de moed der wanhoop werd bestreden, 

waren de hoeveelheden radionucliden in de lucht erboven plotseling 

gaan dalen, even snel en onverklaarbaar als ze vijf dagen ervoor waren 

gaan stijgen.

 Toen reactor vier in zicht kwam, zagen Rosen en Blix een lichte rook-

sliert uit de puinhopen opstijgen, maar het niveau van de radioactieve 

uitstroming naderde nul, al was het nog steeds significant, en de grafiet-

brand was kennelijk vrijwel gedoofd.74 De temperatuur op het reactorop-

pervlak was sterk gedaald, van 2000 graden Celsius naar slechts 300 

graden.75 Het leek erop dat de noodsituatie na dertien dagen eindelijk 

voorbij was, al hadden de Sovjetgeleerden geen idee hoe de vork in de 

steel zat. Toch wilde Rosen geen enkel risico nemen. Toen de helikopter 

op 800 meter afstand was, vroeg Velichov of hij dichterbij wilde komen.

 ‘Nee,’ zei de Amerikaan. ‘Ik zie het uitstekend vanaf hier.’76

 De volgende dag vertelde Rosen bij een persconferentie in Moskou 

aan verslaggevers dat de grafietbrand was gedoofd en dat de metingen 

tijdens de helikoptervlucht lieten zien dat er ‘nu betrekkelijk weinig ra-

dioactiviteit is’.77 Hij vertrouwde erop dat er geen meltdown meer dreig-

de. ‘De situatie lijkt zich te stabiliseren,’ verklaarde hij. ‘Ik kan zeggen 

dat een competente, een wel zéér competente, groep Sovjetexperts ter 

plaatse aan het werk is. Ze hebben veel zeer verstandige ideeën en voeren 

het werk op dit moment uit.’

 Die zondag, 11 mei, zond de Centrale tv Moskou haar eerste verslag 
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uit vanuit het verboden gebied in een straal van 30 kilometer rond Tsjer-

nobyl, met onder meer beelden van gemaskerde politiemensen die bij 

wegversperringen auto’s tegenhielden, verlaten woningen en een put die 

met plastic was verzegeld.78 Velichov en onderminister Silajev gaven in-

terviews boven in het hoofdkwartier van de regeringscommissie in het 

centrum van de stad. Silajev zag er bleek maar triomfantelijk uit. Hij zat 

onder een portret van Lenin achter een tafel in een echoënde vergader-

zaal en werd omringd door technici in witte pakken die zich over platte-

gronden en aantekenboekjes bogen. ‘We zijn vandaag tot de conclusie 

gekomen dat de primaire, belangrijkste dreiging is weggenomen,’ zei 

hij, en hij bladerde door een folder met luchtfoto’s van de reactor tot hij 

de foto van die dag had gevonden. ‘Dit is de meest recente,’ zei hij. ‘Zoals 

u ziet laat deze een volstrekt rustige situatie zien. Er is geen rook te zien, 

en er zijn zeker geen gloeiende plekken. Dit is vanzelfsprekend een his-

torische gebeurtenis. Wat door de buitenwereld werd voorspeld, en met 

name door de bourgeois kranten in het Westen, die van de daken 

schreeuwden dat er een reusachtige catastrofe dreigde, dreigt niet meer. 

We zijn er vast van overtuigd dat het gevaar is geweken.’

 In Moskou hielden de theoretisch fysici echter vol dat het gesmolten 

corium, dat zich nog steeds ergens diep in reactor vier bewoog, nog altijd 

een verschrikkelijk gevaar vormde.79 Maar er waren grote meningsver-

schillen over hun bevindingen. De kernspecialisten van het Koertsja-

tov-instituut en Sredmasj wezen die van de hand als de opvattingen van 

academische indringers die geen praktische ervaring met kernreactors 

hadden. Ze beweerden dat het corium ruim voor het de diepste funda-

menten van het gebouw bereikte vrijwel zeker niet meer door de onder-

grond van eenheid vier zou smelten. De theoretici erkenden dat dit 

scenario inderdaad het meest waarschijnlijke was, maar zeiden dat het 

zeker niet vaststond. Volgens hun berekeningen was er maar liefst een 

kans van één op tien dat een bol radioactieve lava door de vier 1,8 meter 

dikke vloeren van gewapend beton onder de reactor zou branden en de 

grondwaterspiegel van de op drie na langste rivier van Europa zou berei-

ken.

 De theoretici stelden in hun officiële rapport dat er maar één afdoende 

bescherming tegen het chinasyndroom was, namelijk een vermetel bouw-
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project dat onder ongekend riskante omstandigheden moest worden ge-

start. Diep onder eenheid vier moest een ruimte worden uitgegraven van 

ongeveer 5 meter hoog en met een oppervlakte van 30 m2, bedoeld als 

huisvesting voor een reusachtige, op maat gemaakte warmtewisselaar, die 

de aarde zou afkoelen en het gesmolten corium zou tegenhouden.80 Pis-

menny, de baas van het laboratorium, liet op een vergadering in het 

hoofdkwartier van Sredmasj in Moskou ter illustratie een groot brok be-

ton zien: dit was bij hun experimenten gesmolten en er zat nog steeds een 

vervormd tabletje uraniumdioxide in ingebed.

 De chef Bouw van Sredmasj hoefde kennelijk niet verder overtuigd te 

worden. ‘Bouw het,’ zei hij.81
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In ziekenhuis zes

‘Twee stappen achteruit! Twee stappen achteruit, anders praat ik met 

niemand! Twee stappen achteruit!’1

 De hoofdeconoom van het stadscomité van Pripjat klom op een krukje 

en overzag de meute in het kleine vertrek en de gang ernaast, die in een 

lange rij op de trap stond tot aan de straat. Svetlana Kiritsjenko was ge-

woonlijk een blijmoedige en goedlachse vrouw, maar ze zat nu al dagen 

vast in Polesskoje, een klein plaatsje met straten vol karrensporen, een 

bescheiden plein en een Leninmonument, zo’n 50 kilometer ten westen 

van de kerncentrale van Tsjernobyl. Zij en een paar andere personeelsle-

den van de ispolkom van Pripjat die er nog waren, hadden een kantoor 

ingericht in het raadhuis van Polesskoje. Ze kregen nu te maken met de 

woede en verwarring van hun burgers in ballingschap. De boze menigte 

drong naar voren en wilde per se de burgemeester spreken; ze plantten 

huilende kinderen op haar bureau, ze vroegen wat ze met hun zieke 

grootouders aan moesten en wanneer ze hun salaris zouden ontvangen; 

en vooral: ze wilden weten wanneer ze weer naar huis konden. 

 Op zondag 27 april waren minstens 21.000 mensen tegen het vallen 

van de avond uit hun moderne flats in Pripjat gehaald en met de bus afge-

zet in ruim vijftig stadjes en dorpen op de zompige vlakten van het noord-

westen van Oekraïne.2 De ontwortelde gezinnen was verteld dat ze voor 

slechts drie dagen spullen hoefden in te pakken, en ze kwamen al snel 

zonder eten, geld en schone kleren te zitten, om vervolgens te ontdekken 
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dat zelfs de kleren die schoon leken in werkelijkheid besmet waren. Toen 

een dosimetrist een provisorische meetpost inrichtte op een bureau in 

een straat naast het ziekenhuis van Polesskoje, ontstond er voor hem een 

rij evacués. De rij trok snel langs, maar leek niet korter te worden. De 

dosimetrist zette zijn meetapparaat op de kleren, haren en schoenen van 

de een na de ander en chantte met vermoeide, vlakke stem een trage man-

tra: ‘Schoon... Besmet... Besmet... Schoon... Schud je kleren uit met de 

wind in de rug... Schoon... Besmet... Besmet... Besmet...’3

 Aanvankelijk waren de boerengezinnen die de evacués opnamen 

meestal vriendelijk en gastvrij en probeerden ze er het beste van te ma-

ken. Viktor Brjoechanovs echtgenote, Valentina, een ingenieur, werd sa-

men met het hoofd van een laboratorium ondergebracht op een collectie-

ve boerderij in het dorp Rozvasjev, waar zij de koeien molk.4 Maar 

Valentina was bij de evacuatie gescheiden van haar zwangere dochter en 

haar moeder; ze had geen idee wat er met haar man was gebeurd of waar 

die drie zaten; én ze had geen mogelijkheid om daarachter te komen.5

 Dertig kilometer verderop behoorden Natalia Joevtsjenko en de twee-

jarige Kirill tot de twaalfhonderd vluchtelingen die waren ingekwartierd 

in de stenen huizen met rieten daken van Loegoviki, een boerenneder-

zetting aan de rivier de Oezj, waar niet één telefoon was.6 De laatste keer 

dat ze haar echtgenoot Aleksandr zag, had hij vanuit het ziekenhuis in 

Pripjat naar haar gezwaaid en gezegd dat ze naar huis moest gaan en de 

ramen moest sluiten. Ze had daarna niet gehoord waar hij heen was ge-

bracht of hoe zijn toestand was. Joevtsjenko en haar zoontje werden sa-

men met twee andere gezinnen uit haar wooncomplex opgenomen door 

een ouder boerenechtpaar dat hun slaapkamer in hun huisje afstond aan 

de nieuwkomers. Joevtsjenko en de anderen met kleine kinderen maak-

ten gezamenlijk gebruik van het bed; de anderen sliepen op de grond. Op 

maandag ging de oude man vissen met de kinderen, maar Kirill was nog 

steeds ziek en het was vochtig in het huis.

 Op dinsdag was er niet meer genoeg eten voor drie gezinnen en Joe-

vtsjenko had bijna geen geld meer. Ze deed een beroep op haar voorma-

lige buurman: ‘Sergej, laten we hier weggaan,’ zei ze. Samen verzamel-

den ze voldoende contant geld voor buskaartjes naar Kiev. Toen ze waren 

aangekomen ging ze met Kirill naar de luchthaven en nam het vliegtuig 
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naar Moldova, waar haar eigen ouders en die van Aleksandr nog altijd 

recht tegenover elkaar woonden. Van daar probeerde Joevtsjenko op-

nieuw uit te zoeken wat er met haar man was gebeurd.

 Op woensdag bleef de officiële black-out over het ongeluk van kracht. 

Zelfs mensen die in de kernenergiesector werkten, kregen er niets over 

te horen.7 Maar sommige details waren uitgelekt, en de twee gezinnen 

benutten hun connecties om zo veel mogelijk aan de weet te komen. 

Natalia Joevtsjenko had een oom in Moskou die contacten had binnen 

het leger. Deze wist te vertellen dat de zwaarst gewonde mannen van de 

kerncentrale naar een speciaal ziekenhuis in de stad waren gebracht, on-

derdeel van het Derde Directoraat van het gezondheidszorgstelsel, dat 

voorbehouden was aan de Sovjetkernenergiesector. Joevtsjenko en haar 

schoonmoeder vlogen die ochtend naar Moskou en troffen een stad aan 

die ogenschijnlijk niets wist van de nucleaire crisis in Oekraïne en waar 

de voorbereidingen voor de 1 mei-festiviteiten van de volgende dag in 

volle gang waren.

 De twee vrouwen hadden onmiddellijk een meningsverschil over de 

vraag waar ze Aleksandr konden vinden. Natalia had een adres opgege-

ven gekregen van een ziekenhuis in een niet toegankelijk gebied, op het 

terrein van het Instituut voor Biofysica van de Sovjet-Unie. Aan 

Aleksandrs moeder was echter een andere locatie doorgegeven: een cen-

trum voor kankeronderzoek aan Kasjirskoje Sjosse, in een heel ander 

deel van de stad. Zij twijfelde niet aan haar bron en Natalia wilde er geen 

ruzie over maken. Toen het personeel in het oncologiecentrum hun ver-

telde dat er geen patiënt was die Aleksandr Joevtsjenko heette, hielden de 

twee vrouwen een taxi aan en vroegen de chauffeur hen naar ziekenhuis 

zes aan de andere kant van de stad te brengen.

 Ze kwamen daar halverwege de middag aan en toen Joevtsjenko het 

zag, wist ze meteen dat ze op het juiste adres was. Ziekenhuis zes telde 

negen verdiepingen, was opgetrokken uit sobere, bruine bakstenen en 

omringd door een grasveld en een gietijzeren hek. Het zag er onopval-

lend uit, maar de omgeving niet: de ingangen waren streng bewaakt, en 

technici met apparatuur om radioactiviteit te meten controleerden de 

schoenen en broek van iedereen die het gebouw in en uit ging.8

 Vlak voor de controlepost bij de hoofdingang had zich een menigte 
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verzameld. Joevtsjenko herkende veel gezichten uit Pripjat tussen men-

sen die daar samendromden. Ze waren allemaal net zo verward en ang-

stig als zij, maar niemand mocht het ziekenhuis in. Wel zag Joevtsjenko 

een arts door de voordeur naar buiten komen, en deze begon hardop een 

lijst met namen van de patiënten uit Tsjernobyl en hun huidige toestand 

voor te lezen. De menigte was lawaaiig en bezorgd, duwde en trok en 

stelde luidkeels vragen. Sommigen konden de arts niet verstaan en hij 

moest hij zichzelf keer op keer herhalen. Toch hoorde Joevtsjenko geen 

woord over haar echtgenoot, al deed ze nog zo haar best om in het lawaai 

de namen op te vangen. Ten slotte baande ze zich een weg door de me-

nigte tot ze vooraan stond.

 ‘Weet u iets over Aleksandr Joevtsjenko?’ vroeg ze. De arts keek op van 

de lijst.

 ‘Komt u maar mee naar binnen,’ zei hij.

De eerste patiënten uit de centrale waren op zondag 27 april kort na de 

dageraad in Moskou geland.9 Op de luchthaven Vnoekovo werden ze opge-

vangen door artsen die waren gekleed in een beschermend pak en een pvc 

schort, en er stonden bussen klaar waarvan de zittingen met plastic waren 

bedekt.10 De specialisten van ziekenhuis zes – een centrum met zeshon-

derd bedden speciaal voor de behandeling van het personeel van het minis-

terie van Middelzware Machinebouw, met twee verdiepingen voor nucleai-

re geneeskunde – hadden de hele afdeling vrijgemaakt in afwachting van 

hun komst.11 Sommigen droegen nog dezelfde kleren als op het moment 

van de explosie, velen waren bedekt met radioactief stof. Toen ze eenmaal 

in het ziekenhuis waren opgenomen, bleken hun vervoermiddelen niet 

meer te ontsmetten.12 Het vliegtuig dat de eerste golf patiënten had ver-

voerd, werd ontmanteld en hun bus werd naar de campus van het Koertsja-

tov-instituut gestuurd, en daar in een grote kuil begraven.13

 Op zondagavond waren in totaal 207 mannen en vrouwen opgeno-

men in het ziekenhuis. Het waren voornamelijk mensen van de kerncen-

trale en de brandweer, maar ook bewakers die op hun post waren geble-

ven naast de brandende eenheid, bouwvakkers die bij een bushalte 

hadden staan wachten onder het spoor van de fall-out en vissers die aan 

het toegangskanaal stonden.14 Honderdvijftien van hen kregen aanvan-
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kelijk de diagnose acuut stralingssyndroom. Tien van hen hadden zo’n 

zware dosis straling gekregen dat de artsen hun overlevingskansen on-

middellijk op nul inschatten.15

 Het hoofd van de klinische afdeling van ziekenhuis zes was de twee-

enzestigjarige dokter Angelina Goeskova.16 Zij was ruim dertig jaar eer-

der begonnen aan haar loopbaan als arts in de nucleaire geneeskunde, 

aan het begin van het kernwapenprogramma van de Sovjet-Unie. In 

1949 had zij net haar opleiding neurologie voltooid toen ze naar Tsjelja-

binsk-40 werd gestuurd, de gesloten stad in het zuiden van de Oeral. 

Daar behandelde ze militairen en goelaggevangenen die werkten in de 

plutoniumfabrieken van de Majak Chemische Combinatie. Zelfs profes-

sionals als Goeskova, die naar een van de meest gevoelige en geheime 

locaties in de ussr waren gestuurd, hadden vaak amper een idee van 

waar ze heen gingen. Eenmaal daar aangekomen, mochten ze niet meer 

weg en konden ze niet communiceren met de buitenwereld. Toen Goesk-

ova na twee jaar nog niet terug was uit Majak, nam haar moeder aan dat 

ze was gearresteerd en in de kerkers van de kgb beland.17 Maar terwijl 

haar moeder brieven schreef met verzoeken om haar vrijlating door de 

geheime politie, was de jonge dokter bezig aan een nieuwe loopbaan aan 

het onbarmhartige front van de biofysica.

 In Majak zag Goeskova voor het eerst slachtoffers van acute stralings-

ziekte: dertien goelaggevangenen die bij haar in de kliniek kwamen van-

wege misselijkheid en overgeven.18 De arts begreep hun symptomen ver-

keerd, behandelde hen alsof ze aan voedselvergiftiging leden en stuurde 

ze weer naar hun werk. Pas toen de mannen terugkeerden met koorts en 

inwendige bloedingen, ontdekte ze dat ze aan zware doses straling waren 

blootgesteld bij het graven van greppels in de grond vlak bij de radioche-

mische fabriek nummer 25, die zwaar besmet was met radionucliden. 

Ten minste één ongelukkige gevangene had op dat moment al 600 rem 

gekregen, wat als een dodelijke dosis werd beschouwd.

 Later kregen de jonge vrouwen die in de fabriek werkten een andere 

mysterieuze ziekte, waardoor ze zwak en duizelig werden en zulke hefti-

ge pijnen leden dat een van de slachtoffers ‘tegen de muren op wilde 

klimmen’.19 Goeskova was een van de eerste artsen uit de geschiedenis 

die de symptomen van deze nieuwe ziekte beschreven: chronische stra-
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lingsziekte of crs, veroorzaakt door langdurige blootstelling aan lage do-

ses radioactieve isotopen. Ze bedacht screenings- en behandelmethoden, 

schreef artikelen waarin ze haar bazen van Sredmasj uitlegde dat bloot-

stelling van werknemers aan straling weinig kwaad kon als er zorgvuldig 

mee werd omgegaan, en ze werd al snel bevorderd. Ze ging naar de ge-

heime testlocatie Semipalatinsk, de honderdduizenden vierkante kilo-

meter Kazachse steppen die ‘de poligon’ werd genoemd. Daar was ze 

getuige van de eerste kernproeven van de Sovjet-Unie, en ze behandelde 

de cameramannen die direct na de explosie het ontploffingsgebied in 

renden om hun films op te halen. Goeskova werd de privéarts van de 

vader van de bom, Igor Koertsjatov zelf, en in september 1957 zat zij in 

Majak om noodhulp te verlenen aan de slachtoffers van de eerste kern-

ramp in de Sovjet-Unie, na de explosie van afvaltank nummer veertien. 

In datzelfde jaar kreeg zij op haar drieëndertigste een aanstelling aan het 

nieuwe ziekenhuis voor nucleaire geneeskunde van het Instituut voor 

Biofysica in Moskou.20

 Het atoomimperium van het onlangs omgedoopte ministerie van 

Middelzware Machinebouw werd ontzettend snel uitgebreid en ging in 

volle galop richting armageddon, waarbij er nauwelijks aandacht was 

voor veiligheid. De prijs voor die vooruitgang werd betaald door ongeluk-

kige reactortechnici en bestraalde bemanningsleden van onderzeeërs, 

die een voor een bezweken, waarna ze clandestien werden begraven of 

voor onderzoek naar Goeskova’s afdeling in ziekenhuis zes in Moskou 

werden gestuurd.21 De ongelukken zelf bleven geheim en de patiënten 

die het overleefden mochten de werkelijke oorzaak van hun ziekte, die 

hun de rest van hun leven zou blijven kwellen, naderhand niet onthul-

len. Maar Goeskova en haar collega’s verzamelden een ontzaglijke hoe-

veelheid klinische informatie over de gevolgen van radioactiviteit voor 

mensen. Sredmasj’ blindheid voor de gevaren van de razendsnelle ont-

wikkeling van de kernenergie-industrie alarmeerde Goeskova. Ze schreef 

in 1970 een boek dat de mogelijke gevolgen van een ernstig ongeluk in 

een kerncentrale voor civiele doeleinden beschreef.22 Maar toen zij het 

manuscript aan de onderminister van Volksgezondheid van de Sov-

jet-Unie aanbood, smeet hij het woedend naar de andere kant van zijn 

werkkamer en verbood hij haar het te publiceren. Een jaar later verza-
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melde zij in het boek Stralingsziekten bij mensen, waarvoor zij de Lenin-

prijs kreeg, haar klinische bevindingen uit de tijd dat zij stralingspatiën-

ten behandelde.23

 In 1986 was Goeskova al ruim tien jaar de baas van de grootste kliniek 

voor stralingsziekten in de Sovjet-Unie.24 Zij had ruim duizend slachtof-

fers van ernstige blootstelling aan radioactiviteit behandeld en wist mo-

gelijk meer over kernongelukken dan welke arts ter wereld ook.25 Zij was 

een overtuigd communist en een van de weinige vrouwen in de hoogste 

regionen van het bestuur van de Sovjetgezondheidszorg. Ze was realis-

tisch en werd gevreesd door haar personeel, maar bleef trots op het werk 

dat zij had gedaan om de mensen en veiligheid van de Sovjet-Unie te 

beschermen. Ze woonde alleen in een flatje op het ziekenhuisterrein, en 

naast haar bed stond een telefoon om haar bij de volgende kernramp te 

waarschuwen.

Het kostte Natalia Joevtsjenko maar heel even om langs de controlepost 

te komen, de vijf treden te beklimmen en ziekenhuis zes binnen te 

gaan.26 Maar de tijd rekte zich uit tot een eeuwigheid van verdoofde ont-

zetting. Dit is het einde, dacht ze.

 Joevtsjenko ontdekte de waarheid pas toen de zware houten deuren 

van het ziekenhuis achter haar dichtgingen. Ze was niet uit de massa 

gehaald om te horen te krijgen dat ze weduwe was geworden maar van-

wege de bevoorrechte status die ze dankte aan haar familieconnecties.

 Natalia’s oom had via zijn contacten op het ministerie van Middelzwa-

re Machinebouw een speciale pas geregeld die haar toegang tot het zie-

kenhuis gaf. Hij had eerder die ochtend binnen uren op haar zitten 

wachten, en zich afgevraagd waarom het zo lang duurde voor ze er was.

 Joevtsjenko ging een smalle, nauwe lift binnen, net groot genoeg voor 

twee mensen plus de liftbediende. Het ziekenhuis was schemerig en in 

verval en had parketvloeren en hoge plafonds.27 Hier en daar bungelden 

losse draden uit gaten in de muur. Al het personeel, van de soldaten die 

de gangen dweilden tot de artsen en technici, was hetzelfde gekleed in 

wit of blauw, met mutsjes en kapjes voor hun mond en neus. In elke 

kamer lagen vochtige doeken over de drempel gevouwen, om het radio-

actieve stof op afstand te houden. Toen de lift op de achtste verdieping 
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met een schok tot stilstand kwam, deed Joevtsjenko de deur open en 

sloeg ze links af, kamer 801 in.28 Daar lag Aleksandr, die de kamer deelde 

met een man die zij niet herkende, een brandweerman die Pravik heette. 

Zijn dikke, wilde haardos was gemillimeterd.

 ‘Verdomme!’ zei hij. ‘Kijk nou hoe bespottelijk ik eruitzie! Moet je 

mijn hoofd zien!’

 Na de dagen vol angst en onzekerheid sinds Natalia hem voor het 

laatst had gezien, voelde ze alleen maar vreugde. Wat hem die nacht in 

de centrale ook was overkomen, dit was de oude vertrouwde Sasja; hij 

zag er niet uit als iemand die thuishoorde in een gespecialiseerd zieken-

huis.

 Toen ze op maandagmorgen wakker werden in hun ziekenhuisbed 

voelden Joevtsjenko en de andere operators van de kerncentrale, onder 

wie adjunct-hoofdingenieur Djatlov, ploegbaas Aleksandr Akimov en de 

jonge hoofdingenieur reactorbesturing Leonid Toptoenov de acute effec-

ten van stralingsziekte niet meer.29 De duizeligheid en braakaanvallen 

die hen in de vroege uren van zaterdag teisterden, waren over. De brand-

weermannen, grote, gezonde jonge kerels die die nacht bulkend van 

kracht en vitaliteit aan het werk waren gegaan, waren weer rumoerig en 

opgewekt en zaten op hun bed te kaarten. Sommigen voelden zich zo 

goed dat de artsen dat wel moesten toelaten om te voorkomen dat ze het 

ziekenhuis verlieten.30 De overgebleven symptomen van hun pijnlijke 

ervaring leken nu mild; sommigen hadden nog brandende hoofdpijn, 

gebrek aan eetlust en een droge mond waar geen water tegen opgewas-

sen leek. Anderen hadden een rode huid en een milde zwelling op plek-

jes waar ze waren blootgesteld aan gammastraling, bespat met radioac-

tief water of waar dat door hun kleding was gesijpeld.31

 Aleksandr Joevtsjenko’s schedel was na binnenkomst geschoren door 

een verpleegkundige. Dat was volgens een protocol dat was opgesteld na 

de ramp op Majak, toen ernstige stralingsslachtoffers weken na het on-

geluk tot hun ontsteltenis merkten dat hun haar in grote plukken uit-

viel.32 De radioactiviteit in het haar van sommige werknemers in Tsjerno-

byl was nu duizend keer hoger dan normaal. Het werd nadat het was 

afgeknipt in een plastic zak gestopt om te worden begraven.33 Sasja leek 

echter opgewekt genoeg om grapjes te maken over zijn kaalheid en zag 
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er verder goed uit. Wat kon hem mankeren?

 Hij zei tegen Natalia dat hij niet in de kamer wilde praten. ‘Laten we 

ergens gaan roken,’ zei hij.34

Geheel in lijn met een ziekte die onopzettelijk door de mensheid is ge-

creëerd, is acuut stralingssyndroom een wrede, complexe en slecht be-

grepen aandoening die de moderne geneeskunde tot het uiterste op de 

proef stelt.35 De stralingsblootstelling die ars veroorzaakt kan binnen en-

kele seconden voorbij zijn en hoeft aanvankelijk niet vergezeld te gaan 

van een reactie. De verwoestende effecten ervan beginnen echter onmid-

dellijk, doordat de stralen en deeltjes van alfa-, bèta- en gammastraling, 

die heel veel energie bevatten, dna-strengen afbreken, waarop de bloot-

gestelde cellen afsterven. De patiënt wordt misselijk en moet braken, 

met een snelheid en hevigheid die afhankelijk is van de dosis, en soms 

wordt de huid rood. Maar de misselijkheid verdwijnt uiteindelijk, de ver-

kleuring van alle verbrande plekken, op de ernstigste na, verdwijnt gelei-

delijk binnen achttien uur, en de patiënt belandt in een aangename la-

tentieperiode. Deze bedrieglijke periode van schijnbare gezondheid kan 

afhankelijk van de ernst van de blootstelling dagen of zelfs weken duren, 

en pas daarna treden de andere symptomen van ars op. Hoe lager de 

dosis en hoe langer de latentie, des te groter is de kans op herstel, mits de 

juiste behandeling wordt gegeven.

 De patiënten die uit Tsjernobyl aankwamen, waren op allerlei manie-

ren blootgesteld aan straling: de brandweerlieden die op het dak van een-

heid drie waren geklommen, hadden rook met alfa- en bètastraling inge-

ademd, waren bedekt met fall-out en bestookt met gammastralen uit de 

splijtstoftabletten en kernfragmenten om hen heen. De zwaarte van de 

dosis was afhankelijk van de plaats waar ze stonden. Een paar meter kon 

het verschil tussen leven en dood betekenen.36 De operators die uit alle 

macht de schade in eenheid vier probeerden te beperken, waren bedekt 

met radioactief stof van de explosie en radioactieve stoom uit gescheurde 

leidingen; ze waren nat van water met deeltjes die bètastraling afgaven; 

en ze hadden de puinhoop die vol lag met de brokstukken uit de reactor-

kern doorzocht. Sommigen hadden radioactief xenon, krypton en argon 

ingeademd, snel vervliegende maar zwaar radioactieve gassen die het 
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zachte weefsel in hun mond en luchtwegen verschroeiden. Anderen had-

den ernstige brandwonden door gammastralen, of door de bètadeeltjes 

die op hun huid waren terechtgekomen of hun kleding hadden door-

drenkt. Sommigen waren een paar minuten blootgesteld, anderen veel 

langer. Aleksandr Akimov, die samen met Toptoenov tot aan zijn enkels 

in radioactief water had staan zwoegen bij een vergeefse poging om de 

kapotte reactor te koelen, stapte in Moskou in dezelfde smerige overall 

die hij de hele nacht had gedragen uit het vliegtuig. Die bleef zijn huid 

nog ruim 24 uur bestralen, tot hij eindelijk werd verwijderd door de tria-

geverpleegkundigen van ziekenhuis zes.

 Maar toen de 207 patiënten een dag nadat het ongeluk was begonnen 

in Moskou aankwamen, vertoonden alleen de ernstigst getroffenen uiter-

lijke ziekteverschijnselen.

 Zo waren daar zes brandweermannen, onder leiding van luitenant 

Pravik van de kazerne in Tsjernobyl, met versterking van de brandweer 

van Pripjat, wier canvas uniformen geen enkele bescherming hadden 

geboden tegen gammastralen. Ze hadden blootgestaan aan zulke zware 

doses dat hun huidskleur bij aankomst in ziekenhuis zes al van rood was 

vervaagd tot wasachtig grijs, doordat hun bovenste huidlaag was gedood 

door straling. De inwendige schade was moeilijker te onderscheiden, 

maar bleek uiteindelijk net zo ernstig te zijn. Die betrof de delen van het 

lichaam waar cellen zich van nature het snelst vermenigvuldigen, met 

name longen en luchtwegen, ingewanden en het beenmerg. De bescha-

digde organen konden alleen worden behandeld met bloedtransfusies, 

antibiotica om infecties tegen te gaan en, voor de ergste gevallen, een 

beenmergtransplantatie, een riskante operatie met een grote kans op 

complicaties en bijwerkingen die op zichzelf fataal konden zijn.

 Tegen de tijd dat de uitwendige symptomen van ars optraden, zoals 

zwellingen, huidverbranding en necrose, bloederige diarree en bloedin-

gen, decimering van het beenmerg, en aantasting van de luchtwegen en 

het spijsverteringsstelsel, konden dokter Goeskova en haar team al niets 

meer doen, zoals ze heel goed wisten. En zonder precies te weten hoe het 

slachtoffer was blootgesteld, viel een nauwkeurig beeld van de dosis en 

de juiste behandeling lastig te bepalen. De triage was zelfs bij de kleinste 

en duidelijkste kernongelukken vrijwel geheel een kwestie van inschat-
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ten en gissen. Maar weinig slachtoffers waren zich er in de chaos na de 

explosie van reactor vier van bewust hoe of waar ze aan straling hadden 

blootgestaan.37 Het toezichthoudend personeel in de centrale was over-

stelpt; de brandweer had geen radiometrische apparatuur meegekregen 

en de medewerkers beschikten slechts over onnauwkeurige persoonsdo-

simeters voor dagelijks gebruik in de centrale die maar tot 2 rem maten. 

De exemplaren die uit de overalls van de opgenomen werknemers waren 

gehaald, waren zorgvuldig ingepakt en naar Moskou gestuurd, waar ze 

bij de ontsmetting per ongeluk werden vernietigd.

 Goeskova had echter dankzij haar tientallen jaren ervaring in stra-

lingspathologie een biologische dosimetriemethode ontwikkeld waarbij 

de blootstelling op basis van gesprekken en tests wordt bepaald.38 Daarbij 

werd onder andere vastgesteld hoe lang het duurde voor het braken be-

gon en het aantal witte bloedcellen, ofwel leukocyten, bepaald. Deze cel-

len worden aangemaakt in het beenmerg, vormen de basis van het im-

muunsysteem van het lichaam en behoren tot de betrouwbaarste 

biologische markers van de effecten van ars. Door het aantal leukocyten 

van de patiënten te bepalen en het tempo waarin het afnam, konden de 

artsen een corresponderende schatting maken van de dosis die ze had-

den gekregen. Dat was arbeidsintensief werk.39 De clinici beschikten niet 

over instrumenten die de bloedcellen automatisch telden, zoals in de 

praktijk van westerse hematologen gebruikelijk was. Ze moesten de tel-

ling onder een microscoop met eigen ogen uitvoeren: de telling kostte 

een half uur in plaats van twintig seconden.

 De wittebloedcellentest behoorde tot een hele reeks analyses waarmee 

voor iedere patiënt een prognose werd opgesteld. De patiënten raakten er 

al snel aan gewend dat er dagelijks bloed werd afgenomen, uit een vinger 

of een ader. De artsen namen ook monsters om de hoeveelheid stronti-

um en cesium op hun huid te bepalen en ze onderzochten hun urine op 

sporen van natrium 24; dat zou wijzen op blootstelling aan kernsplijting, 

waardoor het lichaam zelf radioactief kan worden. Maar het was de 

bloedproef die de cruciale aanwijzing gaf wie het zou overleven en wie, 

vrijwel zeker, niet.

 Toen Natalia Joevtsjenko aan de artsen vroeg hoe het met Aleksandr 

ging, zeiden ze dat ze alleen maar konden afwachten.
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 ‘We weten het binnen drie weken,’ zeiden ze tegen haar. ‘Bereidt u 

voor op het ergste.’40

Op 1 mei hadden Goeskova en haar personeel vastgesteld welke patiën-

ten lichtgewond waren en wie intensieve zorg nodig hadden. Die laatsten 

werden naar afzonderlijke kamers overgebracht om besmetting te voor-

komen. Toen een arts Pjotr Chmel bezocht om diens testresultaten te 

bespreken, leek hij verbaasd dat de uitslagen van de jonge brandweer-

man betrekkelijk lichte schade lieten zien, ook al had hij aanvankelijk 

rode plekken op zijn huid gehad. Hij vroeg Chmel of hij onlangs naar 

een zonnige streek op vakantie was geweest. De arts leek te denken dat 

een vakantie een waarschijnlijker verklaring was voor de huidskleur van 

zijn patiënt dan blootstelling aan de gammastraling uit de brandende 

reactor. Er waren maar twee redenen waarom zijn hoeveelheid witte 

bloedlichaampjes zo gezond kon zijn.

 ‘Óf je was niet daar, óf je had gedronken,’ zei de arts. ‘Vertel me de 

waarheid.’

 Chmel, die vreesde voor wat er zou gebeuren als het ziekenhuis door-

gaf dat hij dronken was geweest tijdens diensttijd, gaf schaapachtig toe 

dat hij die avond uit was geweest. Er was veel wodka geschonken. ‘Het 

was Officiersdag,’ zei hij.

 De arts glimlachte en gaf hem een tikje op zijn schouder. ‘Goed ge-

daan, luitenant. Nu gaan we je beter maken.’41

Inmiddels waren de familieleden van de slachtoffers niet alleen vanuit 

Pripjat en Kiev maar ook van elders in de Sovjet-Unie aangekomen bij 

het ziekenhuis.42 De moeder van luitenant Pravik was een van de eersten 

die aankwamen, en vanaf dat moment liet zij haar zoon nauwelijks meer 

alleen. De artsen verzochten de echtgenotes en ouders voedsel mee te 

brengen, zodat hun dierbaren beter op krachten bleven, en zij adviseer-

den ganzen- en kippenbouillon te maken. Pravik stuurde vanuit zijn bed 

een opgewekte brief aan zijn jonge echtgenote en hun dochtertje van één 

maand, waarin hij zich verontschuldigde voor zijn lelijke handschrift en 

zijn afwezigheid.43

 ‘Gegroet, mijn schatten!’ schreef hij. ‘Een luid hallo aan jullie van de 
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vakantieganger en lanterfanter... Ik onttrek me aan mijn verantwoorde-

lijkheden bij de opvoeding van Natasjka, onze kleine meid. Alles gaat 

hier goed. Ze hebben ons voor observatie ondergebracht in de kliniek. 

Zoals je weet is iedereen die eerder daar was nu hier, dus ik heb hier 

mijn hele entourage om me heen. We maken wandelingetjes, ’s avonds 

genieten we van het uitzicht op Moskou bij nacht. Jammer genoeg kun-

nen we er alleen door het raam naar kijken. En waarschijnlijk duurt het 

nog een of twee maanden. Dat zijn de regels, helaas. Zolang ze nog niet 

klaar zijn met de beoordeling, kunnen ze ons niet ontslaan uit het zie-

kenhuis.

 Nadja, je huilt als je deze brief leest. Huil niet, droog je tranen. Alles 

is goed gekomen. We worden honderd. En ons geliefde meisje zal drie 

keer zo groot worden als wij. Ik mis jullie allebei heel erg... Mama is nu 

bij me. Ze is hierheen komen rennen. Ze zal je bellen en vertellen hoe ik 

me voel. En ik voel me prima.’

De ouders van hoofdingenieur reactorbesturing Leonid Toptoenov zaten 

in hun datsja buiten Tallinn toen ze hoorden dat er een ongeluk was ge-

beurd in de kerncentrale waar hun zoon werkte. Ze haastten zich naar 

huis. Op dinsdag kregen ze een telegram van Leonid: ‘Mama ik ben in 

het ziekenhuis in Moskou en ik voel me goed,’ schreef hij, en voegde er 

het adres waar ze hem konden vinden aan toe.44 Vera Toptoenova en 

haar echtgenoot namen het eerste het beste vliegtuig uit Estland. Toen ze 

de volgende dag aankwamen bij ziekenhuis zes werden ze naar boven 

gebracht en door een smalle gang geleid, waar Leonid zijn kamer uit 

kwam om hen te verwelkomen.45 Hij droeg een pyjama met korte broek 

en bijbehorend mutsje en het leek goed met hem te gaan. Hij kon zelf-

standig lopen en zei dat hij zich prima voelde. ‘Alles is in orde. Maak je 

niet ongerust, mama,’ zei hij, en hij glimlachte. ‘Het gaat goed.’46

 Maar toen Vera naar zijn benen keek, zag ze dat hij helemaal niet in 

orde was. Waar Leonids broekspijpen eindigden, was te zien dat er al iets 

vreselijks aan de hand was met zijn huid: die had de akelige roodpaarse 

kleur van een blauw oog na één dag, alsof zijn voeten en benen helemaal 

gekneusd waren of in een bijtende stof waren gedompeld.
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Dr. Robert Gale was een gewoontemens.47 Hij stond elke ochtend vroeg 

op als zijn vrouw en drie kinderen nog sliepen, waarna hij zich schoor en 

ging zwemmen in het zwembad bij hun huis in Bel-Air in de geurige 

uitlopers van de Santa Monica Mountains. Na afloop voerde hij telefoon-

gesprekken met collega’s in New York en Europa, waar de werkdag al 

was begonnen. Op 29 april stond hij nog in de badkamer met de radio 

aan, toen hij het nieuws over het ongeluk hoorde. Maar pas later die och-

tend, toen hij vernam dat er slachtoffers waren gevallen in de kerncentra-

le van Tsjernobyl, bedacht hij dat hij misschien kon helpen.

 De veertigjarige Gale was hematoloog aan het ucla Medical Center en 

gespecialiseerd in beenmergtransplantaties. Hij had een voorkeur voor 

op maat gemaakte houten klompen die hij kocht op Melrose Avenue en 

brede stropdassen met afbeeldingen van walvissen of schapen. Gale, een 

enthousiast hardloper die elke dag lunchte met yoghurtijs, was een vurig 

pleitbezorger van zichzelf en genoot van zijn reputatie als buitenbeentje. 

Hij was bovendien voorzitter van de wetenschappelijke adviescommissie 

van het internationaal register voor beenmergdonoren, en hij begreep 

dat dit van vitaal belang kon zijn om het leven te redden van iemand met 

acuut stralingssyndroom. Gale wist dat de Sovjet-Unie de aangeboden 

medische hulp van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken 

officieel had afgewezen, maar hij pakte het anders aan: via zijn vriend en 

weldoener Armand Hammer.48 Die ochtend rond half tien pakte hij de 

telefoon.

 Armand Hammer, voorzitter van de Amerikaanse oliemaatschappij 

Occidental Petroleum, was een bekend filantroop en kunstverzamelaar. 

Hij was geboren in New York als kind van fanatieke communisten en 

was in 1921 voor het eerst naar de Sovjet-Unie gereisd nadat hij was ge-

stopt met zijn studie geneeskunde, zogenaamd om de belangen van zijn 

vaders geneesmiddelenbedrijf in de Sovjet-Unie te behartigen. In Mos-

kou ontmoette hij Lenin, die Hammer handelsconcessies verleende die 

de basis werden van een zakelijk fortuin. Deze bezorgden hem ook een 

rechtstreekse verbinding met Sovjetleiders die bijna zeventig jaar zou 

standhouden.49 Hammer zou uiteindelijk worden ontmaskerd als een 

van de grote charlatans uit de geschiedenis, als een marionet van de ge-

heime politie van de Sovjet-Unie, een oplichter en een verrader. Maar op 
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zijn zevenentachtigste werkte hij nog altijd aan zijn reputatie van globe-

trotter en filantroop; Walter Cronkite omschreef hem als ‘een bijna unie-

ke brug tussen communisme en kapitalisme’.

 Gale had Hammer ontmoet toen hij in 1978 voor een medisch con-

gres aan de staatsuniversiteit in Moskou de Sovjet-Unie bezocht, en later 

leerde hij hem goed kennen dankzij Hammers kruistocht voor een ge-

neesmiddel tegen kanker. Hij kon zich geen beter kanaal voorstellen om 

hulp aan te bieden aan de slachtoffers van Tsjernobyl.

 Gale spoorde Hammer op in een hotel in Washington, dc, en legde 

hem het potentiële belang uit van beenmergtransplantaties om het leven 

te redden van slachtoffers van blootstelling aan straling. Later die dag 

schreef Hammer een brief aan Michail Gorbatsjov, waarin hij namens 

Gale een verzoek indiende, per telex doorgeseind aan het Kremlin. Op 

donderdagmiddag liep de dokter over de internationale luchthaven van 

Los Angeles, ticket in de hand en met een gevolg aan persfotografen, op 

weg naar Moskou.50

De werknemers van de kerncentrale kwamen bij elkaar in het trapportaal 

van ziekenhuis zes om te kletsen, te roken en over het raadsel te praten 

dat hen nog het meeste bezighield: de oorzaak van het ongeluk waardoor 

ze daar terecht waren gekomen.51 kgb-agenten en onderzoekers van het 

Openbaar Ministerie gingen de kamers af om hen aan de rand van hun 

bed te ondervragen. De brandweerlieden en technici deden allerlei wilde 

gissingen, maar niemand wist werkelijk wat de explosie kon hebben veroor-

zaakt. Degenen die op nucleair-technologisch gebied en in de reactorfysi-

ca waren opgeleid, zoals adjunct-hoofdingenieur Djatlov, Aleksandr Aki-

mov, Leonid Toptoenov en Sasja Joevtsjenko, begrepen er nog altijd niets 

van.52

 ‘Wij staan open voor alle suggesties, jongens,’ zei Djatlov tegen de 

jonge technici die die nacht zijn orders hadden opgevolgd. ‘Wees niet 

bang om zelfs maar de meest vergezochte ideeën te spuien.’

 Zelfs toen hun toestand begon te verslechteren, bespraken ze niet 

wiens schuld het was. De ouders van Leonid Toptoenov, de man die op 

de az-5-knop had gedrukt, wat de explosie in gang had gezet, waren aan 

het bed van hun zoon bang om het onderwerp ter sprake te brengen.53 
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Maar ten slotte kon Vera de moed opbrengen om het hem op de man af 

te vragen.

 ‘Ljonetsjka,’ zei ze. ‘Wat is er gebeurd... hoe kon het gebeuren?’

 ‘Mama, ik deed alles volgens het boekje,’ zei hij. ‘Ik deed alles volgens 

de regels.’

 Toen kwam een arts tussenbeide, die haar gebaarde dat ze haar zoon 

niet langer moest storen. Ze spraken nooit meer over het ongeluk.

Op de ochtend van donderdag 1 mei werd Ljoedmila Ignatenko uitgeno-

digd op Angelina Goeskova’s werkkamer op de zesde verdieping, waar 

de arts haar uitlegde dat het noodzakelijk was om haar man een been-

mergtransplantatie te geven.54 Vasili Ignatenko, sergeant bij het brand-

weerkorps van Pripjat en de beste atleet van de eenheid, had samen met 

luitenant Pravik op het dak van eenheid drie het vuur bestreden. Er was 

nu een beenmergdonor uit zijn directe familie nodig om zijn leven te 

redden. Goeskova legde uit dat zijn nauwste verwanten al met dit doel op 

weg waren naar Moskou.

 Er waren nu zes dagen verstreken sinds het ongeluk en voor de pati-

enten die de zwaarste straling hadden opgelopen, liep de aanvankelijke 

latentieperiode van ars op z’n eind. Vasili lag aan het infuus en kreeg 

voortdurend injecties. Die avond verraste hij Ljoedmila met een bos bloe-

men die zijn verpleegster op zijn verzoek stiekem had meegenomen, en 

het stel keek samen op zijn kamer op de achtste verdieping van het zie-

kenhuis naar het vuurwerk ter ere van 1 mei. Vasili kon nog niet staan en 

hij sloeg zijn armen om haar heen terwijl ze uit het raam keken. Maar 

zijn toestand was al zo verslechterd dat hij de bouillon die ze voor hem 

meebracht niet meer kon drinken. De artsen stelden voor om rauwe eie-

ren te proberen, maar die kon hij evenmin binnenhouden.

 Het werd ook steeds moeilijker om beenmergdonoren te vinden voor 

de patiënten die het meest hadden blootgestaan; bij hen daalde de hoe-

veelheid witte bloedcellen zo snel dat er nauwelijks genoeg onttrokken 

konden worden om het weefseltype te bepalen.55 Voor verwanten die op 

grond van de tests potentiële donoren waren, was het proces van de do-

natie zelf een kwelling.56 Een van de eersten die deze procedure onder-

gingen, was Vera Toptoenova, die toen vijftig jaar was. Artsen maakten 
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na toediening van een algemeen narcoticum twee incisies in haar billen 

en gebruikten grove naalden van 15 centimeter voor een punctie in haar 

heupbeen, om er telkens een theelepel merg uit te halen. Het kostte on-

geveer anderhalf uur om de tweehonderd prikken te geven die nodig 

waren om een bekerglas voor een kwart te vullen met roodachtig-roze 

vloeistof. Labmedewerkers zeefden de stukjes vet en bot eruit, centrifu-

geerden de vloeistof, deden deze in een zakje en dienden hem haar zoon 

toe via een bloedvat in zijn arm. Vervolgens moesten ze wachten tot de 

beenmergcellen de holtes in zijn botten bereikten en gezonde nieuwe 

bloedcellen gingen produceren.

 Toen Vasili Ignatenko hoorde dat zijn jongere zus Natalia de beste 

kandidaat was voor donatie, weigerde hij de artsen toestemming te ge-

ven.57 ‘Ik accepteer geen beenmerg van Natalia!’ zei hij. ‘Ik sterf nog lie-

ver!’ Zelfs toen zijn echtgenote uitlegde dat zij er geen schade op lange 

termijn door ondervond, bleef Ignatenko zich verzetten. Uiteindelijk on-

derging zijn oudere zus Ljoeda in haar plaats de procedure.

 Het hoofd van de afdeling hematologie van ziekenhuis zes, dr. 

Aleksandr Baranov, had aan het eind van de eerste week drie beenmerg-

transplantaties uitgevoerd op een paar van de zwaarst getroffen patiën-

ten, onder wie Toptoenov en Akimov.58 Drie andere patiënten hadden 

echter zulke ernstige straling opgelopen dat ze geen leukocyten meer had-

den waarmee het type kon worden bepaald.59 In plaats daarvan probeer-

den de Sovjetartsen een nieuwe, experimentele transplantatietechniek op 

deze mannen uit, waarbij ze cellen gebruikten uit de lever van doodgebo-

ren baby’s of geaborteerde foetussen. Deze behandeling had nog minder 

kans van slagen dan de beenmergtransplantatie, maar Goeskova’s men-

sen wisten dat ze niet veel anders konden doen: deze patiënten waren al 

niet meer te redden.60

 Inmiddels werden de beperkingen van biologische dosimetrie duide-

lijk.61 De eerste berekeningen van Goeskova wezen erop dat sommige 

mannen slechts lage doses straling hadden gekregen, minder dan kan-

kerpatiënten soms krijgen bij een gemiddelde radiotherapiebehande-

ling. Deze analyse liet echter alleen het effect van gammastralen op been-

merg zien en hield geen rekening met de schade als gevolg van interne 

straling, veroorzaakt door het inademen van radioactieve rook, stofdeel-
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tjes en stoom of door het binnenkrijgen van radioactieve deeltjes.62 Toen 

de brandwonden door bètastralen zich geleidelijk aan steeds duidelijker 

op de huid van de slachtoffers aftekenden, waren de artsen verbaasd over 

de schaal en ernst ervan.63 Op 2 mei schatte dr. Baranov dat 10 van zijn 

patiënten ziekenhuis zes niet levend zouden verlaten.64 Korte tijd later 

maakte hij daar 37 van.

 Desalniettemin hadden de patiënten en hun families grote verwach-

tingen van de ophanden zijnde komst van de Amerikaanse dokter over 

wie ze hadden gehoord, en van de expertise waar deze op prat ging en de 

levensreddende buitenlandse geneesmiddelen die hij zou meebrengen.65

Robert Gale checkte op vrijdagavond in in het Sovjetskaja Hotel vlak bij 

het Rode Plein. Hij stond de volgende ochtend vroeg op, trok een 

sporthemd aan met de letters ‘usa’ erop en ging 12 kilometer hardlopen 

door de straten van Moskou.66 Daarna ontmoette hij bij het ontbijt in het 

hotel Aleksandr Baranov. De broodmagere en kale Baranov was een 

baanbrekende Sovjetchirurg die verantwoordelijk was voor de eerste 

beenmergtransplantatie die ooit was uitgevoerd in de ussr, maar hij had 

de gekwelde blik van een man die te veel patiënten een pijnlijke dood had 

zien sterven. Hij was een kettingroker en had de gewoonte om asbakken 

te fabriceren van stukjes papier, die hij als hij zijn sigaret ophad verfrom-

melde en in de vuilnisbak gooide. Na het ontbijt werden de twee mannen 

naar ziekenhuis zes gereden, waar Baranov Gale voorstelde aan Angelina 

Goeskova.67 Zij was hartelijk, maar teleurgesteld dat de jongensachtige 

Amerikaanse chirurg slechts met een kleine tas arriveerde in plaats van 

met de kostbare westerse apparatuur waar zij op grond van de verhalen 

op had gerekend. Daarna nam Baranov hem mee naar de patiënten op de 

achtste verdieping.68

 Hier bevond zich de steriele eenheid van het ziekenhuis, waar dege-

nen die een transplantatie hadden ondergaan na de operatie herstel-

den.69 Tot het moment dat de getransplanteerde beenmergcellen vol-

doende waren aangeslagen om bloedelementen te gaan maken, wat twee 

weken tot een maand kon duren, zou het immuunsysteem van de patiën-

ten zo goed als nutteloos zijn. Ze waren dan kwetsbaar voor bloedingen, 

lichte ontstekingen en zelfs pathogene aanvallen van de bacteriën in hun 
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eigen ingewanden, die stuk voor stuk fataal konden zijn.

 Op de steriele eenheid trof Gale vier patiënten aan die waren verpakt 

in ‘levenseilanden’: plastic koepels die moesten fungeren als een verde-

digingslinie in het gevecht van de artsen om de patiënten zo lang in leven 

te houden dat de mergcellen konden aanslaan.70 De patiënten ademden 

lucht in die was gefilterd of door een kanaal was geleid waarin hij door 

ultraviolet licht was gesteriliseerd. Ze waren alleen bereikbaar voor per-

soneel wier handen en kleding waren gesteriliseerd, of via openingen in 

het plastic met handschoenen eraan, om hen nog beter te beschermen 

tegen infecties. Het ziekenhuis had veel minder levenseilanden dan no-

dig waren en daarom werd het gebruik ervan gerantsoeneerd. In de ogen 

van Gale, die nog nooit een bètaverbranding had gezien, waren de vier 

man die hij die middag onderzocht wel ziek, maar niet heel ernstig. Kort 

erna was hij betrokken bij zijn eerste transplantatieprocedure, waarbij 

hij Baranov assisteerde bij het afnemen van beenmerg van een donor.

 Vasili Ignatenko werd na de transfusie met beenmerg van zijn zus 

naar de achtste verdieping gebracht en in een levenseiland gelegd. Het 

personeel probeerde zijn echtgenote buiten te houden, maar Ljoedmila 

wist toch binnen te komen en stak haar hand in de koepel om zijn lippen 

te bevochtigen. In plaats van verpleegkundigen kwamen er nu jonge sol-

daten in zijn kamer, die handschoenen droegen als ze hem injecties toe-

dienden met bloed en plasma.71 Niemand wilde nog op die kamer ko-

men; misschien uit angst voor besmetting, dacht Ljoedmila. Sommige 

personeelsleden, vooral de jongere, waren onredelijk bang geworden 

voor de patiënten en dachten dat stralingsziekte hoe dan ook besmette-

lijk was, als de pest.72

 Ignatenko herstelde snel van de transplantatie. Maar zijn algehele toe-

stand ging ineens beangstigend snel achteruit. Zijn uiterlijk veranderde 

met de minuut: zijn huidskleur veranderde, zijn lichaam zwol op. Hij 

sliep slecht, zodat hij naast de tientallen medicijnen die hij dagelijks 

moest slikken ook nog kalmerende middelen kreeg.73 Zijn haar begon uit 

te vallen en hij werd boos.74 ‘Wat is er allemaal aan de hand?’ vroeg hij. 

‘Ze zeiden dat het twee weken slecht met me zou gaan! Moet je kijken 

hoe lang het al duurt!’

 Hij kreeg geleidelijk aan steeds minder lucht. Zijn armen waren be-
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dekt met barsten; zijn benen zwollen op en werden blauw. Ten slotte 

werkten de pijnstillers niet meer. Op zondag 4 mei kon hij niet meer op 

zijn benen staan.

De zwaarst getroffen patiënten in ziekenhuis zes werden zowel van bui-

tenaf als van binnenuit aangevallen.75 Doordat het aantal witte bloedcel-

len kelderde, kregen infecties vrij spel op de huid van de jonge operators 

en brandweermannen: hun lippen en mondholte waren bedekt met dik-

ke zwarte blaren van herpes simplex. Hun tandvlees was rood en kan-

tachtig door de candida, en hun huid liet los, waardoor ze de kleur van 

rauw vlees kregen. Waar ze waren verbrand door bètadeeltjes, versche-

nen pijnlijke zweren op hun armen, benen en romp. Anders dan ther-

male verbranding, die alleen door hitte wordt veroorzaakt en die na ver-

loop van tijd langzaam geneest, wordt stralingsverbranding geleidelijk 

erger: de externe bètaverbranding breidde zich in golven uit vanaf de 

plek waar het radioactieve materiaal hen had geraakt, en vrat zich een 

weg naar het weefsel eronder.76 Het haar op hun lichaam en hun wenk-

brauwen viel uit en hun huid werd donkerder: eerst rood, daarna paars 

voor hij ten slotte papierachtig bruinzwart werd en in lagen afbladderde.

 De gammastraling vrat inwendig de wanden van hun ingewanden 

weg en tastte hun longen aan. Anatoli Koergoez had direct na de explosie 

uit alle macht geprobeerd de luchtsluis naar de reactorkamer te sluiten 

en had onder de stoom en het stof gezeten. In zijn lichaam zat zoveel 

cesium dat hij een gevaarlijke stralingsbron werd. Hij kreeg hysterische 

aanvallen en een van de artsen, de brandwondenspecialist dr. Anzjelika 

Barabanova, moest boven op hem gaan liggen om hem met haar gewicht 

in bed te houden. Het stralingsniveau in de buurt van Koergoez’ kamer 

werd uiteindelijk zo hoog dat het hoofd van de afdeling naar een andere 

werkplek in het ziekenhuis moest verhuizen; de parketvloer in de gang 

was zo zwaar besmet dat deze werd vervangen. In de eerste twaalf dagen 

na het ongeluk voerden Aleksandr Baranov en Robert Gale veertien 

beenmergoperaties uit. Armand Hammer en de Sandoz Corporation lie-

ten medicijnen en apparatuur ter waarde van honderdduizenden dollars 

vanuit het Westen per transportvliegtuig naar Moskou brengen. Gale 

kreeg toestemming van de Sovjets om extra collega’s uit New York en 
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Los Angeles te laten overkomen.77 De artsen wisten echter dat hun inzet 

voor een groot deel waarschijnlijk vergeefs zou zijn; Gale liet naderhand 

op een persconferentie in Moskou weten dat maar liefst driekwart van 

hun transplantatiepatiënten vermoedelijk zou sterven.78

 Ploegbaas Aleksandr Akimov, die urenlang van alle kanten was be-

stookt door energetische bronnen van gammastralen en door besmet 

water had gewaad, had beenmerg van zijn tweelingbroer gekregen. Dit 

had een falen van de stofwisseling echter niet kunnen voorkomen. Zijn 

besmette overall alleen al had hem blootgesteld aan 10 gray, het equiva-

lent van 1000 rem straling, met als gevolg een bètaverbranding over 

bijna heel zijn lichaam, met uitzondering van een brede band huid rond 

zijn middel, die beschermd was geweest door een zware militaire riem.79 

Akimov had echter ook nog een afzonderlijke dosis van 10 gray in de 

longen opgelopen, wat tot acute longontsteking leidde. Hij kreeg koorts 

en zijn ingewanden desintegreerden en sijpelden als bloederige diarree 

uit zijn lichaam. Zijn echtgenote Ljoeba zag toen ze tijdens een bezoek 

bij het raam omkeek hoe haar man zijn snor in plukken begon uit te 

trekken.

 ‘Maak je geen zorgen, het doet geen pijn,’ zei hij tegen haar.80

 Akimov wist dat hij het ziekenhuis misschien niet levend zou verla-

ten, maar toen hij nog in staat was om te praten, vertelde hij aan een 

vriend dat hij graag zijn voorliefde voor de jacht in praktijk wilde brengen 

en jachtopzichter wilde worden als hij het overleefde.81 Ljoeba stelde voor 

om met hun twee zonen aan een rivier te gaan wonen en zorg te dragen 

voor de markeringsboeien en de scheepvaart te regelen, net zoals de va-

der van adjunct-hoofdingenieur Djatlov had gedaan. Wat er ook ging ge-

beuren, één ding wist Akimov zeker: ‘Ik ga nooit meer werken in de 

kernenergiesector,’ zei hij. ‘Ik ben bereid om alles te doen [...]. Ik begin 

helemaal opnieuw, maar ik ga nooit meer naar een reactor.’82

 Toen Sergej Jankovski, de hoofdonderzoeker van de officier van justi-

tie in Kiev, bij Akimov op de kamer kwam om hem te ondervragen over 

het ongeluk, was het lichaam van de technicus afschuwelijk opgezwol-

len.83 Hij kon nauwelijks praten. De artsen moesten niets hebben van de 

onderzoekers en vroegen Jankovski waarom hij een stervende man 

kwam kwellen. Ze vertelden hem dat Akimov nog maar enkele dagen te 
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leven had. De ondervragingspogingen van de onderzoeker bleken zin-

loos te zijn.

 Jankovski boog zich voor hij vertrok dicht over het bed van de getrof-

fen kerntechnicus. ‘Als u zich nog iets herinnert, schrijf het dan op,’ zei 

hij.

 Op 6 mei vierde Akimov zijn drieëndertigste verjaardag. Kort erna 

raakte hij in coma.84

Op vrijdag 9 mei, de dag waarop de overwinning van de Sovjet-Unie op 

de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog wordt gevierd, keken de patiënten 

in het ziekenhuis ’s avonds wederom door het raam naar het vuurwerk 

dat oplichtte aan de hemel.85 Dit keer hadden ze nauwelijks een geluks-

gevoel. Vasili Ignatenko begon zijn huid te verliezen en zijn lichaam 

bloedde.86 Hij hoestte en snakte naar lucht. Er sijpelde bloed uit zijn 

mond. Pjotr Chmel, die in zijn eentje op zijn kamer lag, kreeg een be-

moedigend briefje van zijn vriend Pravik, dat werd bezorgd door een van 

de artsen: ‘Gefeliciteerd op deze feestdag! Tot spoedig!’87 Chmel had zijn 

oude klasgenoot niet meer gezien sinds ze twaalf dagen eerder tegelijk in 

het ziekenhuis waren beland, en hij had geen idee waar hij kon zijn. 

Maar hij antwoordde met een geschreven begroeting.

 De eerste sterfgevallen deden zich de dag erna voor.88 De eerste die 

overleed, was een lid van de bedrijfsbrandweer van de kerncentrale, ser-

geant Vladimir Tisjoera, die enkele minuten na de explosie samen met 

Pravik op het dak was geklommen. Op 11 mei bezweken Pravik en Kibe-

nok, de commandant van het korps van Pripjat, aan hun verwondingen. 

Later hoorden Praviks mannen in Oekraïne de meest groteske geruch-

ten: dat hij aan zulke hevige straling had blootgestaan dat zijn bruine 

ogen blauw waren geworden en dat de artsen blaren op zijn hart hadden 

aangetroffen.89 Diezelfde dag was Aleksandr Akimov de eerste van de 

operators van de kerncentrale die overleed; hij stierf met geopende ogen 

en een zwarte huid.90

 Dr. Goeskova verbood vanaf nu communicatie tussen de patiënten en 

liet hen opsluiten op hun kamer.91 Buiten stonden de bomen in volle 

bloei; het was schitterend weer. Aan de andere kant van het hek op de 

Maarschalk Novikovstraat was het een doodgewone dag in Moskou. Die 
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mannen en vrouwen die nog leefden, lagen in hun eentje in bed, uren-

lang aan een infuus of een bloedtransfusiesysteem, en hadden vaak al-

leen verpleegkundigen als gezelschap. Berichten over nieuwe verliezen 

onder vrienden en collega’s werden fluisterend door familieleden verteld 

en verraden door het verontrustende geluid van brancards die door de 

lange gangen van het ziekenhuis werden geduwd.

 Toen de eersten van zijn kameraden van eenheid vier naar de begraaf-

plaats werden gebracht, was Aleksandr Joevtsjenko’s beproeving net be-

gonnen.92 De bètaverbrandingen op zijn lichaam openbaarden zich heel 

langzaam, zoals de artsen hadden voorspeld. Eerst verschenen er kleine 

rode plekken achter in zijn nek. Vervolgens verschenen er beschadigin-

gen op zijn linkerschouderblad, -heup en -kuit, waarmee hij zich schrap 

had gezet tegen de massieve deur van de reactorhal en waar het slib met 

bèta en gamma uitstralende radionucliden door zijn overall was gesij-

peld.

 Joevtsjenko belandde op de intensive care, een van de slechts vier ern-

stig zieke mannen die op één verdieping een eigen kamer hadden. Er-

naast lag zijn baas, de ploegbaas van de reactor Valeri Perevoztsjenko. De 

oud-marinier had blootgestaan aan een reusachtige dosis gammastraling 

toen hij de reactorhal in ging en in de brandende kern keek. Hij had Joe-

vtsjenko ervan weerhouden te kijken en hem de ergste straling bespaard. 

De brandplekken op Joevtsjenko’s lichaam verspreidden zich toch en 

werden donkerder, zijn huid werd zwart en liet los, waardoor eronder 

zacht, babyroze vlees zichtbaar werd. Op zijn schouderblad begon iets 

wat op zonnebrand leek, maar het blaarde geleidelijk weg en stierf af, 

waarna het weefsel geel en wasachtig werd terwijl de straling zich een 

weg vrat naar het bot. De pijn werd bijna ondraaglijk en de verpleegkun-

digen gaven hem morfine. De artsen bespraken inmiddels de noodzaak 

van amputatie en lieten speciale apparatuur uit Leningrad komen om te 

bepalen of zijn arm kon worden gered.93

Op dinsdag 13 mei ging Ljoedmila Ignatenko met de bus naar de begraaf-

plaats Mitino in een noordwestelijk buitenwijk van Moskou, samen met 

haar vriendinnen Nadja Pravik en Tanja Kibenok, wier echtgenoten twee 

dagen eerder waren gestorven.94 Ze keek toe hoe hun lichamen in de 
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grond werden neergelaten. Ljoedmila was die ochtend om negen uur uit 

het ziekenhuis vertrokken om zich op de reis voor te bereiden, maar 

vroeg de verpleegkundigen aan Vasili te zeggen dat ze alleen maar even 

wilde uitrusten. Toen ze die middag terugkwam in ziekenhuis zes, was 

haar echtgenoot ook overleden. De lijkbezorgers die hem kwamen afleg-

gen, stelden vast dat hij zo opgezwollen was dat hij niet in zijn uniform 

paste. Toen hij ten slotte op Mitino te ruste werd gelegd naast zijn kame-

raden, was het stoffelijk overschot van de jonge brandweerman in twee 

dikke plastic zakken, een houten doodskist en een zinken kist gestopt, 

ingekapseld als een bestraalde matroesjka.

 Diezelfde dag bezweek Valeri Perevoztsjenko aan zijn verwondingen. 

Natalia Joevtsjenko probeerde te voorkomen dat haar man dit bericht zou 

horen, maar Aleksandr hoorde vanuit zijn bed dat de piepjes van de ap-

paratuur in de kamer naast hem ophielden. Op 14 mei overleden nog 

drie operators van eenheid vier, onder wie Leonid Toptoenov, wiens ou-

ders tot het bittere eind naast zijn bed bleven zitten. De jonge man, wiens 

huid voor 90 procent onder de bètaverbrandingen zat en wiens longen 

waren verwoest door gammastraling, werd die avond laat snakkend naar 

adem wakker.95 Hij stikte voor de beenmergtransplantatie effect kon sor-

teren. De artsen berekenden uiteindelijk dat hij 1300 rem straling had 

binnengekregen, ruim driemaal de dodelijke dosis. Viktor Proskoerjak-

ov, een van de twee stagiairs die zich samen met Perevoztsjenko op de 

loopbrug had gewaagd en in de brandende reactor had gekeken, was be-

dekt met vreselijke brandwonden, vooral op zijn handen, waar hij Joevts-

jenko’s zaklamp had vastgehouden. Hij hield het nog drie dagen vol, 

maar overleed in de nacht van 17 mei.96

 Tegen het eind van de derde week van mei stond het dodental als ge-

volg van het ongeluk op twintig, en Aleksandr Joevtsjenko werd doods-

bang.97 Zijn witte bloedcellen daalden tot nul en het haar dat hij nog had 

viel uit. Wanneer is het mijn beurt, vroeg hij zich af. De zwaarst gewon-

den die nog leefden, werden alleen op hun kamer bang voor het donker 

en op sommige afdelingen brandde permanent licht.98

 Joevtsjenko was als ware communist niet godsdienstig en kende geen 

gebeden. Toch lag hij elke nacht wakker en smeekte hij God om hem nog 

een nacht in leven te houden.

DRU
KPR

OEF



275

14

De liquidators

Op woensdag 14 mei 1986, ruim tweeënhalve week na de explosie in 

eenheid nummer vier, verscheen Michail Gorbatsjov eindelijk op televi-

sie om voor het eerst in het openbaar over het ongeval te spreken.1 De 

meest telegenieke leider uit de geschiedenis van de Sovjet-Unie, die een 

geschreven verklaring voorlas op Vremja, voor een publiek van 200 mil-

joen mensen verspreid over dertien tijdzones, tegelijkertijd live uitgezon-

den door cnn, zag er nu bleek, verloren en gekweld uit.2 Het ongeluk in 

Tsjernobyl ‘heeft de Sovjetbevolking diep getroffen en tot zorgen geleid 

in de internationale gemeenschap’, zei hij in een toespraak waarin hij af 

en toe in het defensief schoot en regelmatig blijk gaf van grote woede, en 

die uiteindelijk 26 minuten duurde.3

 Gorbatsjov fulmineerde tegen de ‘berg leugens’ die de Verenigde Sta-

ten en zijn navo-bondgenoten over het ongeval vertelden. Hij noemde 

dat een onderdeel van een ‘verachtelijke’ campagne om de aandacht af te 

leiden van hun onvermogen om in te gaan op zijn recente voorstellen tot 

nucleaire ontwapening.4 Hij bedankte Robert Gale en Hans Blix en sprak 

zijn medeleven uit met de familie van de overledenen en gewonden. ‘De 

Sovjetregering zal zorgen voor de gezinnen van degenen die zijn omge-

komen en van degenen die hebben geleden,’ zei hij. Hij verzekerde de 

kijkers dat het ergste achter de rug was, maar waarschuwde dat de klus 

nog lang niet was geklaard: ‘Dit is de eerste keer dat we werkelijk te ma-

ken kregen met zo’n verschrikkelijke kracht als kernenergie, die de mens 

DRU
KPR

OEF



276

de dood van een wereldrijk

niet meer in de hand heeft [...]. We werken er 24 uur per dag aan. Alle 

economische, technische en wetenschappelijke middelen van het land 

zijn gemobiliseerd.’

 Achtenveertig uur eerder was maarschalk Sergej Sokolov, minister 

van Defensie en Held van de Sovjet-Unie, in Tsjernobyl aangekomen in 

gezelschap van een team stafofficieren en zorgbestuurders van zijn mi-

nisterie.5 Sinds het begin van de maand was een speciale eenheid in de 

30-kilometerzone aangekomen, geleid door de stralingsdeskundigen van 

de troepen Chemische Oorlogvoering en de burgerbescherming.6 Jonge 

mannen uit Kiev, Minsk en Tallinn waren van hun werk opgeroepen, of 

midden in de nacht door een klop op de deur uit bed getrommeld, en 

meegenomen. Daarna kregen ze uniformen, werd hun de eed afgeno-

men en kregen ze te horen dat ze het als een oorlogssituatie moesten 

beschouwen. Pas toen ze in de zone waren, werd hun verteld wat hun 

bestemming was. Maarschalk Sokolov, die de Sovjetstrijdkrachten in 

1979 Afghanistan in had gestuurd, was gekomen om zijn manschappen 

voor te gaan bij nog een heroïsche militaire campagne ter bescherming 

van het vaderland. Deze kwam officieel bekend te staan als ‘de liquidatie 

van de gevolgen van het ongeluk in Tsjernobyl’.7

 Nu de gecentraliseerde staat, en het grootste leger ter wereld, op volle 

sterkte in actie kwam, stroomden mannen, vrouwen en apparatuur van-

uit alle Sovjetrepublieken Tsjernobyl binnen.8 Militairen en zwaar mate-

rieel werden met de reusachtige Iljoesjin-76 militaire transportvliegtui-

gen aangevoerd. Overal kwamen wetenschappers, technici en andere 

werknemers uit de burgermaatschappij vandaan, van Riga tot Vladivo-

stok. Bureaucratische beperkingen, planmatige doelen en financiële pri-

oriteiten werden losgelaten. Alle noodzakelijke middelen konden door 

middel van één telefoontje met spoed uit vrijwel heel de Unie naar de 

kerncentrale worden gebracht: tunnelspecialisten en bladlood uit Ka-

zachstan; automatische lasposten uit Leningrad; grafietblokken uit Tsjel-

jabinsk; visnetten uit Moermansk; 325 onderwaterpompen en 30.000 

katoenen overalls uit Moldavië.

 Deze geestdrift van patriottische massamobilisatie werd gestimuleerd 

door de eerste gedetailleerde reportage over het ongeluk in de Sovjetpers, 

aangezien de propagandadeskundigen in het Kremlin eindelijk een per-
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spectief op de ramp hadden gevonden.9 Izvestia en de Pravda brachten 

van ontzag vervulde, uiterst gedetailleerde verslagen van de manhaftige 

offers van de brandweerlieden die de brand aan het begin bestreden, 

maar ook portretten van de mijnwerkers en metrowerknemers die onder 

de puinhopen tunnels aan het graven waren. Deze verhalen leken de 

kenmerken van glasnost te vertonen: oprechte beschrijvingen van de ge-

varen van straling en bezoekjes aan de gewonde mannen in ziekenhuis 

zes, maar die openheid was beperkt. Van verwarring, incompetentie of 

gebrek aan veiligheidsmaatregelen werd niet gerept; alle brandweerman-

nen gaven zich ogenschijnlijk onbaatzuchtig over aan het gevaar, zich 

terdege bewust van het risico dat ze liepen, bereid om hun plaats in het 

pantheon van Sovjethelden in te nemen. De oorzaken van het ongeluk 

werden niet onderzocht. In andere media werd gesteld dat de noodsitua-

tie snel voorbij zou zijn. Volgens het weekblad Literatoerna Oekraina was 

het atoom ‘tijdelijk stuurloos geworden’.10 De Sovjetwetenschappers 

‘hadden alles wat in en rond de reactor gebeurde stevig in de hand’. De 

inwoners uit het geëvacueerde gebied mochten volgens de kranten terug 

naar huis zodra het ontsmettingswerk was voltooid.11

De eerste schoonmaakpogingen begonnen in de kerncentrale zelf, zelfs 

toen men nog druk bezig was de straling in te dammen die nog altijd uit 

de smeulende schil van reactor vier lekte.12 Het besmette gebied werd in 

drie concentrische regio’s verdeeld: de buitenste zone van 30 kilometer, 

de 10-kilometerzone en daarbinnen de meest toxische regio van allemaal, 

de speciale zone, direct om de kerncentrale heen. Het werk werd overge-

laten aan de genie en troepen van de burgerbescherming en Chemische 

Oorlogvoering, onder wie veel jonge dienstplichtigen. Het werd geleid 

door de generale staf van de Sovjet-Unie en verliep chaotisch.

 Er waren nooit officiële plannen gemaakt, civiel noch militair, voor het 

opruimen na een kernramp van een dergelijke omvang.13 Half mei waren 

er nog niet genoeg specialisten op het gebied van kerncentrales beschik-

baar om een geïmproviseerde operatie te leiden; er waren meningsver-

schillen over de vraag wat de maximale dosis straling was waaraan de 

mensen die daar werkten mochten blootstaan. Marineartsen, die hun 

deskundigheid in de voorgaande decennia in de praktijk hadden opge-
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daan bij ongelukken in de nauwe ruimten van atoomonderzeeërs, hiel-

den vast aan 25 rem, de norm van het ministerie van Defensie. Het mi-

nisterie van Volksgezondheid en de chef van de troepen Chemische 

Oorlogvoering, generaal Vladimir Pikalov, vonden echter allebei een 

twee keer zo hoge norm aanvaardbaar: 50 rem, het maximale niveau dat 

wordt aanbevolen voor militairen in geval van oorlog. Er verstreken drie 

weken voor ze het eindelijk eens waren over de lagere limiet, toen al veel 

mannen waren blootgesteld aan te veel straling. Zelfs toen bleek het 

maximum van 25 rem lastig te bewaken, en eenheidscommandanten 

knepen vaak een oogje dicht.

 De civiele nucleaire deskundigen die vanuit andere kerncentrales in 

de ussr aankwamen om te helpen bij de schoonmaak, waren onthutst 

over het gebrek aan voorbereiding dat ze aantroffen.14 Ze zagen te weinig 

getrainde dosimetristen om de blootstelling aan straling doeltreffend te 

monitoren. Het gebied was nog niet uitvoerig geïnspecteerd en de hoe-

veelheid radionucliden die door de reactor werd uitgespuwd veranderde 

voortdurend; het was dus vrijwel onmogelijk om betrouwbare gegevens 

te verzamelen.15 Er was een chronisch tekort aan dosimeters.16 Een pelo-

ton van dertig soldaten moest vaak genoegen nemen met één meetappa-

raat. De dosis die de man met het apparaat registreerde, werd ook van 

toepassing verklaard op de anderen, ongeacht waar ze waren geweest of 

wat ze hadden gedaan.

 Soldaten in reusachtige imr-2-geniegevechtsvoertuigen moesten de 

grootste en meest radioactieve brokstukken rond de reactor opruimen.17 

Dat waren tanks die bedoeld waren om de weg vrij te maken voor troepen 

die oprukten door mijnenvelden of de chaos na een kernaanval. Ze wa-

ren uitgerust met een bulldozerblad en hadden in plaats van een ge-

schutkoepel een telescoopkraanboom en een hydraulische grijper die 

groot genoeg was om omgevallen telefoonpalen of boomstammen mee 

te verplaatsen. Het compartiment van de tankchauffeur was bekleed met 

lood om hem zo goed mogelijk te beschermen tegen straling, en hij 

mocht maar een paar minuten werken voor een ander de besturing over-

nam. Toch raakte een van de eerste machines die zich in de puinhopen 

rond eenheid vier begaf snel in moeilijkheden. De chauffeur, die door de 

smalle bepantserde kijkspleten geen goed zicht had, reed een doolhof 
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van brokstukken in en kwam volledig klem te zitten tussen het puin. Zijn 

commandant kon hem niet bereiken via de radio en de toegestane tijd 

om in de zone met hoge straling te verblijven tikte weg. Ten slotte reed 

de kolonel er zelf heen, boog zich uit het luik van zijn eigen pantserwa-

gen en brulde instructies naar de doodsbange chauffeur tot deze zich in 

veiligheid had gebracht. De soldaat was gered, maar de paar tellen in de 

openlucht waren te veel voor de kolonel. De volgende dag werd hij van-

wege stralingsziekte naar een militair hospitaal gestuurd.

 Op 4 mei kwamen de eerste twee kolossale, op afstand bedienbare 

bulldozers aan op de centrale. De ene was in Tsjeljabinsk gemaakt en de 

andere was uit Finland geïmporteerd, en ze waren bedoeld om de radio-

actieve brokstukken en aarde rond eenheid vier op te ruimen.18 Dit ge-

bied bleef het dodelijkste gedeelte van de speciale zone, waar de gam-

mastraling van de berg verpulverde wrakstukken van de noordmuur van 

het reactorgebouw duizenden röntgen per uur bereikte. Daar kon slechts 

een paar seconden onbeschermd worden gewerkt. De technici scherm-

den hun gevoelige afstandsbediening af met loodplaten, waarna ze hun 

eerste experimenten met de bulldozers uitvoerden. Ze bedienden deze 

vanuit de betrekkelijke veiligheid van een speciaal beschermd nucleair 

en chemisch verkenningsvoertuig op een paar honderd meter ervan-

daan, en lieten ze verspreide fragmenten nucleaire brandstof naar een-

heid vier schuiven. De Scandinavische machine schoot echter al snel te-

kort, want deze kwam niet tegen de steile helling van radioactief puin op. 

Het 19 ton zware Sovjetexemplaar hield het amper langer vol voor hij in 

de schaduw van de reactor tot stilstand kwam en niet meer aan de praat 

te krijgen was. In september stonden op een nabijgelegen terrein ver-

scheidene afgedankte felgele machines.19

 Het ministerie van Energie ging met spoed op zoek naar extra op af-

stand bedienbare apparatuur in het buitenland en de Politbureau-task-

force van premier Ryzjkov maakte plannen om de bovenzijde van de re-

actor te bedekken met een deken van latexoplossing. De leden van de 

regeringscommissie pasten echter een duurzame Sovjetremedie toe op 

de berg radioactief puin bij de noordmuur: ze lieten hem bedekken met 

beton.20 Bouwteams van het ministerie van Energie voerden de grijze 

specie door een pijpleiding van 800 meter, maar doordat de specie splijt-
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stofcassettes doofde die door de explosie uit de reactor waren gegooid, 

raakte die aan de kook. Binnen de kortste keren spoten er geisers van 

warm radioactief cement de lucht in.21 Tegelijkertijd verwijderden de re-

servisten van het 731ste Speciale Bataljon van de burgerbescherming 

handmatig de bovenste laag aarde rond de reactor.22 Terwijl andere troe-

pen in pantserwagens door de zone met ernstige radioactiviteit reden, 

gingen deze mannen in de openlucht aan de slag in een gewoon lege-

runiform, slechts beschermd door katoenen stofmaskers. Ze groeven de 

grond vlak bij de reactormuren op met gewone schoppen en legden die 

in metalen containers. Daarna werd die afgevoerd en begraven in de op-

slagplaatsen voor radioactief afval die in aanbouw waren voor de vijfde en 

de zesde reactor. Hun werktijd duurde slechts een kwartier, maar het 

was warm en de straling was meedogenloos.23 Ze kregen keelpijn, wer-

den duizelig en er was voortdurend te weinig water. Sommigen kregen 

een bloedneus, anderen moesten overgeven. Een detachement van de 

troepen Chemische Oorlogvoering werd verzocht te helpen bij het oprui-

men van brokstukken reactorgrafiet die in de buurt van eenheid drie op 

de grond lagen. De mannen arriveerden per vrachtauto en pakten het 

puin met de hand op.24

 De liquidators werden bij zulke taken blootgesteld aan de maximum 

toegestane dosis straling per jaar, en dat vaak binnen enkele seconden.25 

In de ernstig vervuilde speciale zone was voor een eenvoudige opdracht, 

die ergens anders door één man in een uur kon worden uitgevoerd, nu 

misschien dertig man nodig die ieder twee minuten werkten. En op 

grond van de nieuwe regels moest iedereen die aan zijn taks van 25 rem 

zat uit de zone worden weggestuurd om er nooit meer terug te komen. 

Elke taak werd niet alleen in tijd uitgedrukt, maar ook in het aantal per-

sonen dat hiervoor moest worden ‘verbrand’. Uiteindelijk besloten som-

mige commandanten dat ze beter de mannen die ze hadden konden blij-

ven inzetten, mannen die al tot de limiet waren blootgesteld, dan verse 

troepen in de gevarenzone te verbranden.

 Intussen was ondergronds de strijd tegen het chinasyndroom geïnten-

siveerd.26 Nadat Venjamin Prjanitsjnikov, fysicus in de kerncentrale, zijn 

gezin met de trein uit Pripjat had geëvacueerd, had hij begin mei toe-

stemming gekregen om terug te keren naar de centrale. Daar stelde hij 
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vast dat zijn hele werkruimte was bedekt met een 2 centimeter dikke laag 

radioactieve as. Op 16 mei kreeg hij de opdracht om pal onder de reactor 

de temperatuur en straling te meten, in de hoop te bepalen hoe snel de 

smeltende kern precies door zijn betonnen fundament zou kunnen 

branden. De wetenschappers dachten inmiddels dat de warmte die door 

de desintegrerende splijtstof werd gegenereerd afnam, maar volgens 

hun schatting was de temperatuur toch nog steeds 600 graden Celsius.27 

Het was aan Prjanitsjnikov en zijn team om nauwkeurige gegevens te 

verzamelen over wat er mogelijk stond te gebeuren: of het gesmolten 

corium nog steeds bewoog en of het water in de Pripjat en de Dnjepr nog 

steeds werd bedreigd door een catastrofale besmetting.

 Een achttienkoppig team was uren bezig om met een plasmasnijder 

die werd aangedreven door een reusachtige, uit Moskou overgebrachte 

elektrische transformator, door de dikke betonnen muur te breken naar 

de ruimte onder de reactor.28 Binnen in het donkere compartiment, waar 

de honderden tonnen gesmolten kernbrandstof pal boven lagen, dacht 

Prjanitsjnikov dat het stralingsniveau wel duizenden röntgen per uur be-

droeg, zodat hij slechts vijf of zes seconden veilig aan zijn opdracht kon 

besteden. Een minuut stond gelijk aan zelfmoord. Hij droeg lichte kle-

ding, een katoenen overall en een masker van stof, en wilde zich slechts 

met snelheid beschermen tegen de gammastralen uit de resten van de 

reactor. Maar toen hij met zijn stralings- en warmtemeters door het gat 

kroop, liet zijn dosimeter het afweten, en het werk duurde veel langer 

dan hij had gedacht. Op het moment dat hij de installatie van de appara-

tuur had voltooid, voelde hij iets poederachtigs op zijn hoofd neerdwar-

relen. In paniek kroop Prjanitsjnikov zo snel als hij kon de donkere kel-

der uit terwijl hij zijn kleren uittrok. Hij rende naakt over de weg van een 

kilometer naar het kantoorgebouw, terwijl links en rechts verbijsterde 

soldaten voor hem uiteenweken. Pas na aankomst ontdekte hij dat het 

puin op zijn hoofd geen kernbrandstof maar zand was: de dosis die hij 

gedurende de paar minuten onder de reactor had opgelopen, bedroeg 

nog geen 20 röntgen.

 Tegen die tijd waren zo’n vierhonderd mijnwerkers uit de kolenmij-

nen in de Donbass en Moskou bezig met het reusachtige warmtewisse-

laarproject dat de wetenschappers in de grond onder reactor vier wilden 
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installeren.29 Opnieuw leek de deadline die de regeringscommissie had 

gesteld vrijwel onhaalbaar: de hele onderneming moest binnen iets meer 

dan een maand zijn ontworpen, gebouwd, getest en voltooid.30 De mijn-

werkers begonnen vanuit een kuil op een afstand van ruim 130 meter 

een tunnel te graven, in de buurt van de muur van het derde reactorge-

bouw, en ze werkten 24 uur per dag in ploegen van drie uur.31 De koker 

had een diameter van slechts 1,8 meter en was bloedwarm, maar de aar-

de boven hen beschermde hen tegen de ergste straling op het oppervlak. 

Ze mochten ondergronds niet roken, maar hingen rond bij de tunnelin-

gang om af en toe een saffie op te steken of wat water te drinken. Daar 

werden ze zonder dat ze het wisten bestookt met gammastralen uit het 

stof en puin om hen heen. De mijnwerkers groeven met handwerktui-

gen en pneumatische boren, duwden de uitgegraven grond via een mini-

atuurspoor naar buiten en bereikten al snel de fundamenten van de reac-

tor. Daar begonnen ze aan de bouw van de ruimte van 30 vierkante meter 

waarin de warmtewisselaar moest worden ondergebracht.32 Als ze hun 

arm in de lucht staken, konden ze de funderingsplaat van het reactorge-

bouw aanraken. Het beton voelde warm aan. De ontwerpers van Sred-

masj waarschuwden hen herhaaldelijk dat de geringste afwijking van 

hun specificaties ertoe kon leiden dat de boel instortte en het hele reac-

torvat plus inhoud op hun hoofd terechtkwam, waardoor ze allemaal in 

één klap in een massagraf zouden liggen.

 Toen de ruimte was voltooid, gingen technici van Sredmasj naar bin-

nen om de warmtewisselaar te installeren. Die was in delen gebouwd in 

Moskou en qua omvang beperkt door de smalle diameter van de tunnel, 

en de omstandigheden onder de grond werden nog helser.33 De stukken 

moesten aan elkaar worden gelast, waardoor de nauwe, slecht geventi-

leerde ruimte zich met giftig gas vulde. Sommige mannen snakten naar 

adem en raakten buiten westen. Dienstplichtigen van nog geen twintig 

gaven door de hele tunnel de grafietblokken van 40 kilo, die een integraal 

onderdeel van het ontwerp vormden, aan elkaar door.34 De temperatuur 

in de tunnel was 60 graden Celsius en de jonge mannen deden hun 

werk halfnaakt tot ze aan het eind van hun werktijd compleet uitgeteld 

uit de tunnel moesten worden gesleept.

 De definitieve assemblage begon in juni onder bevel van Vjatsjeslav 
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Garanichin, een boomlange lasvoorman van Sredmasj met een woeste 

bos haar en een onverzorgde baard die op een gegeven moment door de 

tunnel rende en de bouwvakkers bedreigde met een bijl.35 Toch was de 

temperatuur die Prjanitsjnikovs sensoren maten ruim voor de voltooiing 

van het project op 24 juni al verder gedaald. De vrees voor het chinasyn-

droom ebde eindelijk weg.36 De warmtewisselaar, een ingewikkeld net-

werk van roestvrij stalen buizen, 10 kilometer bedieningskabels, twee-

honderd thermo-elementen en temperatuursensoren, gevat in beton en 

ingeklemd onder een laag grafietblokken – het resultaat van hectische 

arbeid door honderden mijnwerkers, soldaten, bouwvakkers, elektriciens 

en technici – werd nooit gebruikt.

Generaal Valentin Varennikov, die in Kaboel het bevel voerde over aan-

houdende gewapende operaties in Afghanistan, werd eind mei terugge-

roepen om de militaire schoonmaakactie in Tsjernobyl te leiden.37 De 

generaal ontdekte bij aankomst dat er alleen al ruim tienduizend man 

van de divisies Chemische Oorlogvoering in de zone werkte en dat hon-

derden bouwvakkers van het ministerie van Energie die in de buurt 

woonden acuut waren opgeroepen.38 Het was echter duidelijk dat voor de 

schoonmaakoperatie nog meer mankracht nodig was. Het Politbureau 

erkende inmiddels dat de gezondheid van de hele generatie Sovjetjeugd, 

die toch al werd geteisterd door alcohol- en drugsmisbruik, ernstig kon 

worden aangetast als ze de jonge dienstplichtigen van de Unie de hoge-

stralingszone in bleven sturen. In het geval van een aanval door het Wes-

ten zou het land zich dan niet meer kunnen verdedigen.39 Op 29 mei 

vaardigden het Politbureau en de Raad van Ministers van de Sovjet-Unie 

een voor vredestijd ongekend decreet uit: honderdduizenden extra mili-

taire reservisten, mannen van vijfentwintig tot vijftig jaar, werden opge-

roepen voor een mobilisatie van maximaal zes maanden.40 Ze kregen te 

horen dat ze nodig waren voor speciale militaire oefeningen.41 Velen ont-

dekten de waarheid pas toen ze hun uniform al aanhadden. Begin juli 

waren ruim veertigduizend van deze troepen gelegerd rond de omtrek 

van het verboden gebied. Ze sliepen daar in rijen tenten en werden elke 

ochtend in konvooien van open vrachtauto’s naar de speciale zone ge-

bracht.42 Het was een lange en warme rit over pas aangelegde asfaltwe-
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gen die lagen te glinsterden in de zon en werden besproeid door tankwa-

gens om te zorgen dat het stof bleef liggen.43 De bomen en velden die 

langs flitsten, zagen er weelderig en groen uit maar waren gebarrica-

deerd met een omheining van triplex met de waarschuwing: verboden	

te	stoppen	–	besmet.

 Het stof, of het nu langs de weg opdwarrelde in de slipstream van 

eindeloze colonnes langsrazende vrachtauto’s en betonmixers, of rond-

stoof door de rotorwind van de zware transporthelikopters, verspreidde 

straling over de zone.44 Microscopische radioactieve deeltjes met een di-

ameter van een paar micron werden opgetild door de wind, verspreidden 

zich verraderlijk gemakkelijk en sloegen vlakbij neer of vielen 100 kilo-

meter verderop als zware fall-out met de regen op de grond. Fysici van de 

Oekraïense Academie van Wetenschappen waagden zich in de zone om 

luchtmonsters te nemen met schermen van gaas en doodgewone stofzui-

gers en stelden vast dat het stralingsniveau in de luchtverplaatsing van 

één helikoptervlucht maar liefst duizend keer zo hoog werd. Het stof 

bedekte apparatuur, meubilair en documenten in kantoren, en het be-

landde in het haar, de longen en maag van de mensen die daar werkten. 

De schade die ‘warme’ deeltjes aanrichtten binnen in het lichaam – de 

haast onzichtbare fragmenten van kernbrandstof die uit de reactorkern 

werden geblazen – was exponentieel groter dan wanneer die buiten wer-

den gehouden: 1 microgram plutonium kon het zachte weefsel van de 

luchtpijp of longen bestoken met 1000 rad energetische alfastraling, met 

dodelijke gevolgen. De liquidators droegen baretten en petten en hun 

elektrostatische stofmaskers hingen op willekeurige plaatsen; ze pro-

beerden alleen uit gesealde flessen mineraalwater te drinken. Mensen 

die het gevaar begrepen, ontwikkelden uiteindelijk onbewust de gewoon-

te de geringste stofdeeltjes van kleren en tafellakens weg te vegen in een 

onophoudelijk, automatisch proces van persoonlijke ontsmetting.45 An-

deren waren zich echter niet bewust van de onzichtbare gevaren om hen 

heen. Soldaten koesterden zich vlak bij de reactor met een sigaret en 

ontbloot bovenlijf in de zon. Een groep kgb-officieren arriveerde incog-

nito in de zone, gekleed in het uniform van tankbemanningsleden en 

uitgerust met kostbare dosimeters van Japanse makelij. Toen ze naar de 

puinhopen van eenheid vier liepen, hadden ze echter niet het benul dat 
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ze hun apparatuur moesten inschakelen.46 Slechts de kraaien die te lang 

in het afval rond de centrale hadden gescharreld en waarvan de bestraal-

de kadavers nu her en der rond de kerncentrale lagen, vormden een 

zichtbare waarschuwing voor de prijs van onwetendheid.47

 Uit dagelijkse stralingsmetingen die met helikopters, vliegtuigen, 

pantserwagens en te voet door troepen in rubberen pakken en gasmas-

kers in de hele zone en daarbuiten werden uitgevoerd, bleek dat de be-

smetting zich had verspreid over Oekraïne, Wit-Rusland en Rusland.48 

De pluim uit eenheid vier had niet alleen een schaduw geworpen over de 

steden Pripjat en Tsjernobyl, maar ook over collectieve boerderijen en 

fabrieken, kleine plaatsjes, geïsoleerde dorpen, bossen en grote lappen 

landbouwgrond. Dikke sporen van radioactiviteit reikten tot voorbij de 

30-kilometerzone in het noorden en het westen, maar fall-out bestaande 

uit 21 verschillende radionucliden die in reactor vier waren gevormd, 

waaronder strontium 89, strontium 90, neptunium 239, cesium 134 en 

plutonium 239, had ook tot wel 300 kilometer van de centrale een vlek-

kenpatroon van hevige besmetting veroorzaakt. Voor de bevolking was 

het gevaar van de radioactiviteit tweeledig: extern, door het fijne, bestraal-

de stof en puin op de grond om hen heen; en intern, door radio-isotopen 

die de voedselketen via de grond, gewassen en het vee vergiftigden.49 

Eind mei was meer dan 5000 km2 grond gevaarlijk besmet. Het zou er 

door wind en slecht weer alleen maar erger op worden, en het stof uit 

radioactieve gebieden kwam voortdurend terecht in gebieden die de troe-

pen al hadden schoongemaakt, zodat vroege ontsmetting vrijwel zinloos 

was.50

 Het ontsmetten van het reusachtige gebied buiten de grenzen van de 

kerncentrale werd niet alleen door de meteorologische omstandigheden 

en de gigantische proporties van de onderneming gecompliceerd, maar 

ook door de bijbehorende variërende topografie en het wisselende mate-

riaal.51 Radioactieve aerosolen waren beton, asfalt, metaal en hout bin-

nengesijpeld. In de baan van de wolk die dagen en weken over het land-

schap dreef, lagen gebouwen, werkplaatsen, tuinen, struiken, bomen en 

meren. Daken, muren, landbouwgrond, apparatuur en bos moesten wor-

den schoongemaakt, geschuurd, opgeruimd of omgezaagd en begraven. 

De term ‘liquidatie’ was niets meer dan een krijgshaftig eufemisme.52 De 
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realiteit was dat radionucliden niet konden worden afgebroken of vernie-

tigd, maar slechts verplaatst, opgesloten of begraven, in het ideale geval 

ergens waar het langdurige proces van het radioactieve verval een min-

der directe bedreiging zou vormen voor de omgeving.

 Dit was een taak die zijn weerga niet kende in de geschiedenis van de 

mensheid, een taak waarop niemand in de Sovjet-Unie, of ergens anders, 

zich zelfs maar had voorbereid.53 Desondanks golden ook hierbij de ge-

woontegetrouwe absurde verwachtingen van de bestuurlijke bevelsstruc-

tuur van de Sovjet-Unie. Toen generaal Pikalov, de commandant van de 

troepen Chemische Oorlogvoering, bij een bezoek van de taskforce van 

het Politbureau zijn eerste situatierapport over de 30-kilometerzone uit-

bracht, voorspelde hij dat het zeven jaar zou duren voor het ontsmet-

tingswerk was geklaard.54 Jegor Ligatsjov, een lid van het Politbureau en 

een havik, sprong uit zijn vel van woede toen hij dat hoorde. Hij zei tegen 

Pikalov dat hij zeven maanden de tijd kreeg.

 ‘En als u het dan nog niet voor elkaar heeft, pakken we uw partijkaart 

af!’

 ‘Waarde Jegor Koezmitsj,’ antwoordde de generaal, ‘als de zaken er zo 

voor staan, hoeft u geen zeven maanden te wachten voor u mijn partij-

kaart afneemt. U kunt hem nu krijgen.’

De taskforce van het Politbureau stuitte bij terugkeer in Moskou op een 

nieuw probleem: ze moesten een manier bedenken om de restanten van 

reactor vier voorgoed te isoleren van de omgeving.55 Nu de grafietbrand 

eindelijk afnam en het spook van het chinasyndroom geleidelijk ver-

dween, moest nog meer radioactieve uitstoot in de atmosfeer rond de 

krachtcentrale hoognodig worden voorkomen. Bovendien moesten de 

drie andere reactors van Tsjernobyl zo snel mogelijk opnieuw worden 

opgestart. De elektriciteit die deze genereerden mocht dan niet essenti-

eel zijn voor de economie van de Sovjet-Unie, maar hun inbedrijfstelling 

zou eens te meer de macht van de socialistische staat aantonen, met de 

garantie voor de bevolking dat deze staat vasthield aan kenenergie. En ze 

konden pas weer veilig in werking worden gesteld als de ruïne van een-

heid vier was verzegeld. De verantwoordelijkheid hiervoor viel aanvanke-

lijk toe aan het ministerie van Energie, maar de bouwteams waren over-
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weldigd door de omvang van hun taak.56 Op 12 mei gooiden ze het bijltje 

er domweg wanhopig bij neer.

 Er was secretaris-generaal Gorbatsjov echter alles aan gelegen om het 

fiasco zo snel mogelijk te smoren. De Sovjet-Unie was het eerste land ter 

wereld dat een kerncentrale bouwde, zei hij tegen het Politbureau.57 Nu 

moest zij het eerste land zijn dat een doodskist voor een kerncentrale 

optrok. Het werd tijd om de deskundigen erbij te halen die de regels van 

de Sovjet-atoombouw in bloed hadden geschreven: de specialisten van 

het ministerie van Middelzware Machinebouw. Het hoofd van Sredmasj, 

Jefim Slavski, kwam de volgende dag aan met een team van tien man, dat 

aan boord van zijn privé-Toepolev Tu-104-jet in Kiev landde en vervol-

gens met een helikopter rond de ruïnes van de centrale vloog.58

 ‘Wat een puinhoop,’ zei hij terwijl hij de puinhopen vanuit de lucht 

bestudeerde. Zijn personeel was ontzet toen ze de ravage zagen, die veel 

erger was dan de officiële rapporten hadden laten doorschemeren. Er 

kringelde nog altijd rook uit de krater van de reactor, die nu aan een sla-

pende vulkaan deed denken die elk moment brullend tot leven kon ko-

men. Het was duidelijk dat degene die het op zich nam om de restanten 

van eenheid vier dicht te metselen, dat moest gaan doen in een van de 

vijandigste omgevingen waar de mens ooit mee te maken had gehad. 

Het werk zou gepaard gaan met een bijna onvoorstelbaar stralingsni-

veau, een bouwplaats die te gevaarlijk was om te onderzoeken en een 

onmogelijke deadline: Gorbatsjov zei tegen Slavski dat de reactor voor 

het eind van het jaar verzegeld moest zijn. Dat daarbij doden zouden 

vallen, was bijna onvermijdelijk. De hoogbejaarde minister van Kern-

energie wendde zich tot zijn medewerkers.

 ‘Jullie zullen het risico moeten nemen, jongens,’ zei hij.59

 In een interview dat de volgende middag op de centrale televisie van 

de Sovjet-Unie werd uitgezonden, schetste het hoofd van de regerings-

commissie, Ivan Silajev, plannen voor de laatste rustplaats voor de reac-

tor: een tombe waarin de ruïne van eenheid vier definitief zou worden 

begraven.60 Het zou ‘een reusachtige container’ worden, legde hij uit, 

‘waarmee we de begrafenis van alles wat er nog rest [...] van dit hele on-

geluk kunnen garanderen’. De constructie zou monumentaal worden en 

zodanig gebouwd dat hij honderd jaar of langer bleef bestaan. Silajev gaf 
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hem voor de camera een naam die zwanger was van geschiedenis en ri-

tuelen: sarkofag.

 Sarcofaag.

De Sovjetregering bleef in het openbaar de bevolking verzekeren dat de 

catastrofe onder controle was en dat de reeds vrijgekomen straling geen 

gevaar op de lange termijn vormde.61 Maar in de geheime sessies binnen 

het Kremlin kreeg de taskforce van het Politbureau te horen dat de recht-

streekse gevolgen van de ramp voor de Sovjet-Russische bevolking nu al 

alarmerende vormen aannamen.62 Ryzjkov hoorde op zaterdag 10 mei 

dat er al bijna 9500 mensen waren opgenomen als gevolg van het onge-

luk, van wie ruim 4000 in de voorgaande 48 uur. Meer dan de helft er-

van bestond uit kinderen, van wie er 26 de diagnose stralingsziekte kre-

gen. De besmettingsniveaus in vier van de westelijke regio’s van Rusland 

waren aan een nog onverklaarbare stijging begonnen. De afdeling Hy-

drometeorologie van de Sovjet-Unie besloot weercontrolemissies boven 

Kiev te laten vliegen waarbij vliegtuigen meer zilverjodidekristallen in de 

atmosfeer verspreidden in de hoop te voorkomen dat er radioactieve re-

gen op de stad zou vallen.

 De premier van de Sovjet-Unie vaardigde nieuwe instructies uit om 

Moskou af te schermen van het zich verspreidende gevaar. Troepen van 

de burgerbescherming richtten wegversperringen op op alle hoofdwegen 

naar Moskou en controleerden alle voertuigen op straling.63 Er ontston-

den uren durende files, en woedende chauffeurs kookten door de voor de 

tijd van het jaar uitzonderlijke warmte bijkans gaar in hun auto. Reizi-

gers uit zowel Wit-Rusland als Oekraïne die in de hoofdstad aankwamen, 

werden opgenomen in het ziekenhuis en ontsmet. Ryzjkov gaf nu alle 

landbouwondernemingen van de staat opdracht hun leveranties van 

vlees-, zuivel-, vruchten- en groenteproducten uit de getroffen gebieden 

tot nader order stop te zetten.

 De Oekraïense regering had intussen in Kiev haar eigen taskforce ge-

formeerd om leiding te geven aan het schoonmaken van de steden en 

dorpen binnen de 30-kilometerzone. Bovendien nam ze maatregelen om 

mensen uit aangrenzende gebieden te beschermen tegen besmetting. 

Op 12 mei werd het verboden te vissen en te zwemmen, maar ook om 
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kleren, dieren of auto’s te wassen in de rivieren en vijvers van vijf distric-

ten tot 120 kilometer ten zuiden van de centrale.64

 Verkeerspolitie richtte op alle toegangswegen naar Kiev was- en ont-

smettingsposten op om ervoor te zorgen dat niet één auto de stad in 

kwam zonder te zijn gecontroleerd op straling.65 Gemeentelijke tankau-

to’s reden door de straten en spoten duizenden liters water over de we-

gen en trottoirs terwijl militairen muren en bomen besproeiden om ra-

dioactief stof te verwijderen. De Oekraïense leiders, die paniek vreesden 

en bang waren hun bazen in Moskou tegen zich in het harnas te jagen, 

hadden echter nog steeds niet besloten of ze de kinderen uit de stad zou-

den evacueren.

 Leonid Iljin en Joeri Izrael, de voornaamste wetenschappers in het 

Kremlin op het gebied van nucleaire geneeskunde en meteorologie, wei-

gerden ondubbelzinnig uitsluitsel te geven over het langetermijneffect 

van de verspreiding van besmetting.66 Toen de deskundigen uit Tsjerno-

byl waren ontboden voor een dringende bespreking met de taskforce van 

de Oekraïense regering, zeiden ze dat de reactor was bedekt en dat de 

radioactieve straling sterk was afgenomen; die zou spoedig helemaal ver-

dwenen zijn. Gezien de straling op dat moment was er helemaal geen 

evacuatie nodig, beweerden ze. Wel moest de republiek extra stappen 

ondernemen om de bevolking op de hoogte te houden van de maatrege-

len om de crisis te beheersen, adviseerden ze. Maar de Oekraïense lei-

ders vermoedden dat Iljin en Izrael evenmin de verantwoordelijkheid 

voor een evacuatie op zich wilden nemen, ongeacht hoe ze er echt over 

dachten. Daarom gaf Vladimir Sjtsjerbytsky laat op de avond tijdens een 

speciale zitting van het Oekraïense Politbureau de twee wetenschappers 

opdracht hun mening op te schrijven en te ondertekenen. Vervolgens 

borg hij de verklaring op in zijn kluis en schoof hij hun advies terzijde.

 Die nacht gaf Sjtsjerbytsky eenzijdig opdracht alle Kievse kinderen uit 

de voorschoolse opvang tot en met groep zeven, en al diegenen die al uit 

de omgeving van Tsjernobyl en Pripjat waren gehaald, voor minstens 

twee maanden uit de stad te evacueren naar veilige gebieden in het oos-

ten. De volgende avond verscheen Anatoli Romanenko, de Oekraïense 

minister van Volksgezondheid, opnieuw op tv om de kijkers te verzeke-

ren dat het stralingsniveau in de republiek de internationale normen niet 
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overschreed.67 Wel raadde hij nu aan kinderen slechts korte perioden 

buiten te laten spelen en te verbieden ze balspelen te laten doen waarbij 

stof kon rondvliegen. Volwassenen moesten dagelijks een douche ne-

men en hun haar wassen. Hij voegde eraan toe dat het schooljaar twee 

weken eerder zou stoppen ‘ter bevordering van de gezondheid van de 

kinderen uit de stad en de oblast Kiev’.

 Vijf dagen later begon de evacuatie, waarbij 363.000 kinderen en tien-

duizenden zogende en zwangere vrouwen in een exodus van een half 

miljoen mensen, ofwel een vijfde van de hele bevolking van Kiev, werden 

verplaatst.68 Vergeleken met deze logistieke klus viel de aanvankelijke 

inspanning om de 30-kilometerzone te evacueren in het niet. De massale 

evacuatie werd vanaf het begin overschaduwd door het spook van de pa-

niek. Drieëndertig speciale treinen vertrokken in een pendeldienst om 

de twee uur van het station van Kiev; groepen basisschoolleerlingen ston-

den bijeen op de perrons, een genummerd papier aan hun hemd beves-

tigd voor het geval ze zoekraakten; voor diegenen die niet met de trein 

konden, werden extra vliegtuigen ingezet.69 Toen de toevoer van vrou-

wen en kinderen de kampen van de Pioniers en de sanatoria in Oekraïne 

te veel werd, kregen vakantiegangers uit de Sovjet-Unie in diverse plaat-

sen in de Kaukasus te horen dat hun vakantie was afgelopen, en evacués 

vonden van Odessa tot aan Azerbeidzjan een tijdelijke verblijfplaats. Kiev 

was drie dagen later veranderd in een stad zonder kinderen. Geen mens 

wist wanneer ze weer naar huis mochten.

 Sjtsjerbytsky zette op 22 mei zijn handtekening onder een partijrap-

port waarin werd beschreven hoe de republiek het ongeluk had aange-

pakt.70 Ondanks de vele fouten en onzorgvuldigheid, met name de late 

bekendmaking van de hoeveelheid straling waaraan de bevolking maxi-

maal kon worden blootgesteld, waren negentigduizend mensen met suc-

ces uit de Oekraïense gebieden in de 30-kilometerzone geëvacueerd. Ze 

hadden allemaal onderdak gekregen en ruim 90 procent was alweer aan 

het werk. Ze hadden 200 roebel per persoon ter compensatie ontvangen, 

wat bij elkaar een bedrag van 10,3 miljoen roebel was. Van de ruim ne-

genduizend mannen, vrouwen en kinderen die in de dagen direct na het 

ongeluk verspreid over Oekraïne in het ziekenhuis waren opgenomen of 

in quarantaine waren geplaatst, hadden er 161 de diagnose stralingsziek-
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te gekregen, onder wie 5 kinderen en 49 man van de troepen van het 

ministerie van Binnenlandse Zaken. In totaal waren 26.900 kinderen 

naar kampen van de Pioniers in andere delen van de Sovjet-Unie overge-

bracht, en vrouwen die borstvoeding gaven, waren in sanatoria binnen 

de oblast Kiev ondergebracht.

 In weerwil van al deze schijnbare bekommernis om de bevolking trok 

de donkere onderstroom van de Sovjetgeschiedenis reeds aan de eerste 

slachtoffers van het ongeluk.71 Slechts één dag eerder had de Oekraïense 

minister van Volksgezondheid een telegram gekregen van zijn meerdere 

in Moskou. In deze boodschap stonden instructies voor het vastleggen 

van diagnoses van patiënten die waren blootgesteld aan straling als ge-

volg van het ongeluk. Diegenen die leden aan ernstige stralingsziekte en 

brandwonden moesten ook als zodanig worden beschreven: ‘acute stra-

lingsziekte als gevolg van cumulatieve blootstelling aan straling’. In de 

dossiers van degenen die aan lagere doses waren blootgesteld en geen 

ernstige symptomen hadden, mocht het woord ‘radioactiviteit’ echter 

niet voorkomen. In plaats daarvan moest er op last van Moskou in wor-

den vermeld dat zij waren gediagnosticeerd met ‘vegetatief-vasculaire 

dystonie’. Dit was een psychische klacht met fysieke manifestaties zoals 

transpiratie, hartkloppingen, misselijkheid en toevallen, veroorzaakt 

door de zenuwen of ‘de omgeving’, uitsluitend bestaand in de Sovjetge-

neeskunde, maar vergelijkbaar met wat in het Westen neurasthenie werd 

genoemd. Het memo decreteerde dezelfde vage diagnose voor liquida-

tors die zich lieten onderzoeken nadat ze waren blootgesteld aan de hoe-

veelheid straling die maximaal was toegestaan voor hulpverleners.

De honden en katten die door de vluchtende inwoners van de zone wa-

ren achtergelaten, vormden nu zelf een gezondheidsrisico; het ministe-

rie van Landbouw van de Sovjet-Unie vreesde de verspreiding van honds-

dolheid en pestilentie.72 De hongerlijdende, radeloze en in de steek 

gelaten huisdieren met hun ernstig bestraalde vacht waren nu voor ie-

dereen die ze tegenkwamen toxisch en vormden een acutere dreiging.

 Het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken riep de hulp in 

van de Bond van Jagers en Vissers van de republiek en vroeg aan twintig 

groepen lokale bewoners zich te verspreiden over het besmette gebied 
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om alle verlaten huisdieren die ze konden vinden af te schieten. Elke 

groep zou bestaan uit tien à twaalf jagers, vergezeld door twee inspec-

teurs van de gezondheidszorg, een politieman en een kiepauto, plus vier 

graafmachines om kuilen te graven waar de dode dieren in konden wor-

den begraven. In de loop van het voorjaar beslopen de mannen van de 

Bond van Jagers en Vissers in heel de gevarenzone hun gedomesticeerde 

prooien en werd de stilte van het Polesische platteland doorbroken door 

het geknal van geweervuur.

 De ijverige Oekraïense jagers en vissers slaagden er uiteindelijk in 

twintigduizend boerderij- en huisdieren binnen de 30-kilometerzone te 

elimineren, maar het bleek niet mogelijk om ze allemaal af te maken.73 

Sommige honden ontsnapten uit het gebied en werden gevoerd en ge-

adopteerd door de liquidators die aan de rand daarvan in kampen zaten. 

Hoewel de soldaten de straling die de dieren meebrachten misschien 

negeerden, gaven ze hun desondanks bittere nieuwe namen, die beter 

pasten bij hun veranderde omgeving: Doza of Rentgen, Gamma en Do-

zimetr.74

Generaal Pikalovs mannen die zich in de zomer van 1986 over de zone 

verspreidden, namen deel aan een omvangrijk en uniek experiment. 

Sovjetnoodplannen voor een ongeluk in een kerncentrale waren uitge-

gaan van een enkelvoudige, korte radioactieve uitstroming uit een be-

schadigde reactor, niet eentje die zo lang doorging en die nog niet eens 

helemaal was afgelopen toen het ontsmettingswerk al was begonnen.75 

De huizen en gebouwen in de 30-kilometerzone waren allemaal op ver-

schillende manieren besmet, afhankelijk van de afstand tot de centrale 

en de atmosferische omstandigheden op het moment dat de pluim over 

ze heen trok. Er kon geen bestaande methodologie worden toegepast. Er 

werden stralingsdeskundigen uit Tsjeljabinsk-40 bij gehaald, die dankzij 

hun werk aan de blijvende erfenis van de Majak-ramp uniek gekwalifi-

ceerd waren voor het schoonmaken van een radioactief landschap.76 

Maar zelfs zij hadden nog nooit zoiets als dit meegemaakt.

 In het begin probeerden de troepen Chemische Oorlogvoering alles 

gewoon schoon te spuiten. Met behulp van een waterkanon en brandslan-

gen bespoten ze boerderijen en huizen met water met de ontsmettings-
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oplossing sf-2u. Maar doordat de oplossing in de grond zakte werd de 

fall-out geconcentreerd en raakte de grond naast de gebouwen ruim twee 

keer zo erg radioactief besmet, zodat de bovenlaag met bulldozers moest 

worden verwijderd. Sommige materialen bleken weerbarstiger dan an-

dere. Vooral betegelde muren waren moeilijk schoon te krijgen, en gewa-

pend beton was na het spoelen net zo besmet als ervoor. De militairen 

moesten het met borstels afschrobben om slechts een deel van de radi-

onucliden te verwijderen.78 Op erven en in tuinen schepten de mannen 

de bovenlaag van de aarde op een hoop, die ze bedekten met een laag klei 

waar ze gras op zaaiden.79 De meest besmette aarde werd met vrachtwa-

gens afgevoerd en in speciaal daarvoor gegraven kuilen begraven als ra-

dioactief afval. Veel nederzettingen werden twee of drie keer ontsmet, 

maar huizen die te lang ongevoelig bleven voor dit procedé werden dom-

weg afgebroken. Uiteindelijk zouden complete dorpen met de grond ge-

lijkgemaakt en begraven worden, waarna de locatie werd gemarkeerd 

met driehoekige metalen borden met het universele symbool van een 

drieblad dat op kans op radioactiviteit wijst.

 De Sovjettechnici deden alles wat ze konden om gebouwen en de 

grond eromheen te ontdoen van radionucliden: de militairen kookten in 

hun veldkeukens een polyvinyl-alcoholoplossing tot vloeistof die ze op 

muren konden schilderen om zo verontreinigende stoffen af te sluiten, 

en die na stolling afpelbaar was.80 Ze sproeiden bitumen op de bermen 

langs de wegen om het stof te bedekken en asfalteerden kilometers weg 

opnieuw waar het snelwegwegdek niet kon worden schoongemaakt. Ze 

rustten Mi-9-helikopters uit met grote vaten lijm die vanuit de lucht kon 

worden gesproeid om radioactieve deeltjes op de grond af te sluiten.81 

Specialisten van nikimt, de technische dienst van het ministerie van 

Middelzware Machinebouw, speurden overal in de Unie fabrieken af op 

zoek naar alles wat kon worden ingezet om het stof op afstand te houden, 

mits het goedkoop en in reusachtige hoeveelheden beschikbaar was.82 In 

de loop van de zomer werd van alles, van pva-lijm tot barda, een pulp die 

werd gemaakt van beetwortel en afvalproducten uit de houtverwerkings-

industrie, naar de opstelterreinen langs de rand van de zone getranspor-

teerd, waarna helikopters het land ermee besproeiden.

 Intussen had het gevaar dat de straling vormde voor de rivieren, me-
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ren en stuwmeren in Oekraïne de vindingrijkheid van de Sovjetingeni-

eurs en- hydrologen tot het uiterste op de proef gesteld.83 Ze waren de 

eerste dagen na de explosie vanuit Moskou en Kiev naar de zone gehaald 

en deden nu hun uiterste best om te voorkomen dat fall-out in de Pripjat 

stroomde en in het grondwater sijpelde, of dat de besmetting die al in de 

rivier was terechtgekomen stroomafwaarts ging, richting Kiev en het 

reusachtige stuwmeer dat de stad voorzag van drinkwater. Constructie-

geniebrigades en werknemers van het ministerie voor Water van de Sov-

jet-Unie bouwden 131 nieuwe dammen en filters, sloegen 177 afvoerput-

ten en begonnen aan de aanleg van een onderaardse muur van klei van 5 

kilometer lang, met een dikte van maximaal 1 meter en een diepte van 30 

meter. Deze moest besmet water tegenhouden voor het de rivier kon 

bereiken.

 Vlak bij Pripjat lag het naaldbos in de veiligheidszone tussen de stad 

en de centrale ook direct op het pad van zware fall-out die de eerste dagen 

na de explosie vrijkwam uit de reactor.84 Bijna 40 vierkante kilometer 

bosgebied werd bedekt met een dikke laag van bèta uitstralende radionu-

cliden, die het bos blootstelden aan reusachtige doses straling van hier en 

daar 10.000 rad. Het ging vrijwel onmiddellijk verloren. Binnen tien da-

gen kregen de dicht op elkaar staande naaldbomen die de hoofdweg van 

Pripjat naar de centrale omzoomden een vreemde kleur, en hun naaldjes 

veranderden van donkergroen in koperachtig rood.85 De soldaten en we-

tenschappers die over deze weg raceten hoefden niet door de kijkgaten 

van hun pantserwagens te kijken om te weten dat ze in het ‘rode bos’ 

waren; de naald van hun stralingsmeter begon wild te slingeren bij deze 

uitzonderlijke besmettingsniveaus, ook al waren ze beschermd door 

pantserplaten en kogelvrij glas.86 Het bos vormde zo’n bedreiging dat het 

korte tijd later door de genie zou worden gekapt en begraven onder be-

ton.

 Op de akkers van collectieve boerderijen lieten landbouwingenieurs 

een dikke bovenlaag omploegen om radionucliden op een veilige manier 

te bedekken, zodat ze geen gevaar meer vormden.87 Ze testten ongeveer 

tweehonderd verschillende planten en gewassen om te bepalen welke de 

meeste straling absorbeerden en verspreidden gebluste kalk en andere 

calciumpoeders over de akkers om strontium 90 chemisch te binden in 
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de grond en te voorkomen dat het dieper in de voedselketen belandde. 

Volgens de optimistische voorspelling van de deskundigen kon er bin-

nen een jaar weer voedsel worden verbouwd in de zone.88

 Maar dit was een sisyfusarbeid in een gebied waar de bladeren aan de 

bomen en de grond onder hun voeten een bron waren van ioniserende 

straling.89 Het minste zuchtje zomerwind verspreidde al stof met alfa en 

bèta uitstralende deeltjes door de lucht. Elke regenbui spoelde straling 

uit de wolken en deed nog meer langlevende nucleaire isotopen in vijvers 

en rivieren belanden. In de herfst zouden radioactieve bladeren zich ver-

spreiden over de grond. De moerassen van Pripjat, het grootste moeras-

gebied van Europa, vormden een reusachtige spons voor strontium en 

cesium, en de uitgestrekte stukken landbouwgrond waren zelfs te groot 

om te worden schoongeveegd door eskadrons grondverzetmachines. 

Slechts 10 vierkante kilometer van de zone zou werkelijk worden ont-

smet. Voor een complete schoonmaak had bijna 600 miljoen ton van de 

bovenlaag moeten worden afgegraven en begraven als kernafval. En zelfs 

met de schijnbaar onbeperkte mankracht waarover de Sovjet-Unie kon 

beschikken, werd dit als domweg onmogelijk beschouwd.

Begin juni was de 30-kilometerzone een radioactief slagveld geworden 

dat werd omsingeld door een belegeringsmacht.90 Rondom de kracht-

centrale lagen overal brokstukken van het gevecht: achtergelaten voertui-

gen, verwoeste apparatuur, greppels in zigzagvorm en enorme aarden 

wallen.91 Maar hoewel er dosimetristen in beschermende kleding door 

het open landschap liepen en militaire helikopters de lucht doorkruisten, 

probeerden de verbannen inwoners van Pripjat toch terug te keren naar 

hun huizen.92 Plunderingen waren al een probleem, en iedereen had wel 

iets wat hij of zij dringend moest ophalen uit de stad. Sommigen hadden 

hun legitimatiebewijs en paspoort achtergelaten; anderen grote hoeveel-

heden geld; sommigen wilden gewoon hun alledaagse bezittingen opha-

len. Alleen al op 6 juni stuurden Oekraïense mvd-militairen 26 van de 

voormalige stadsbewoners terug die ofwel langs controleposten probeer-

den te komen ofwel de grens van de verboden zone wilden passeren zon-

der de vereiste papieren.93

 Op 3 juni beval de voorzitter van de regeringscommissie onmiddellijk 
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een eind te maken aan de pogingen om Pripjat weer bewoonbaar te ma-

ken.94 De leden van het stadscomité van Pripjat, de ispolkom, hadden 

een nieuw tijdelijk verblijf gevonden in een verlaten kantoorgebouw in 

de Sovjetskajastraat in Tsjernobyl, en hier kwam enkele dagen later een 

kgb-officier bij Maria Protsenko op bezoek.95 Hij had in Afghanistan ge-

diend en hij leek haar vriendelijk en beleefd, in tegenstelling tot veel van 

zijn collega’s bij de geheime politie. Hij zei tegen de architect dat hij hulp 

nodig had bij het samenstellen van een nieuwe kaart van Pripjat. Hij 

vertelde dat ze een hek om de stad gingen zetten en hij vroeg haar waar 

dat het beste kon worden geplaatst. Plichtsgetrouw vouwde Protsenko 

haar plattegrond met een schaal van 1:2000 open. Ze schetste nog een 

exemplaar en samen onderzochten ze wat de beste en kortste route zou 

zijn: ze omheinden de voornaamste gebouwen, maar de begraafplaats 

niet; ze vermeden plaatsen waar graafwerk riolering en elektriciteitska-

bels kon beschadigen die essentieel waren voor de stedelijke infrastruc-

tuur. Zij stelde de belangrijke vragen: hoe de soldaten de fundamenten 

zouden graven, welke apparatuur ze gebruikten, hoe ze de palen erin 

zouden heien. Ze maakte zichzelf wijs dat ze de stad beschermden tegen 

dieven en plunderaars.

 Op 10 juni arriveerde de genie van de 25ste Gemotoriseerde Infante-

riedivisie in Pripjat met voorraden prikkeldraad, houten palen en tractors 

die waren uitgerust met gigantische grondboren.96 Voortgedreven door 

de wetenschap dat ze in een zeer radioactief gebied werkten, togen ze 

verbluffend voortvarend aan het werk en binnen 72 uur hadden ze hun 

taak volbracht: Protsenko’s geliefde atomgrad was opgesloten achter een 

2 meter hoog hek met 20 rijen prikkeldraad en een omtrek van 9,6 kilo-

meter, waar gewapende bewakers langs patrouilleerden. Korte tijd later 

ontwierp de speciale technische afdeling van het ministerie van Middel-

zware Machinebouw een gecentraliseerd elektronisch alarmsysteem, dat 

binnen de omtrek werd geïnstalleerd om indringers buiten de stad te 

houden.97

 Langs de rand van de 30-kilometerzone legden de genisten ook een 10 

à 20 meter breed pad aan door moerasgebied en bossen en rivieren, Oe-

kraïne uit, Wit-Rusland in; ze bouwden bruggen en groeven duikers.98 

Wilde honden renden tussen de niet geoogste tarwe op de akkers terwijl 
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de mannen zeventigduizend palen in de grond hamerden en er 4 mil-

joen meter prikkeldraad tussen bevestigden. Hier en daar was het stra-

lingsniveau zo hoog dat ze besloten de omtrek van de zone uit te breiden. 

Ze pasten de randen al doende aan om de nieuwe kritieke stralingsplek-

ken in te sluiten. Op 24 juni hadden ze om het hele verboden gebied een 

beveiligde omheining van 195 kilometer aangelegd.99 Pripjat en de kern-

centrale van Tsjernobyl lagen nu midden in een reusachtig ontvolkt ge-

bied van 2600 vierkante kilometer, waar werd gepatrouilleerd door sol-

daten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en dat alleen 

toegankelijk was voor mensen met een door de overheid verstrekte pas.

 Maria Protsenko klampte zich desondanks vast aan wat de partijlei-

ders haar hadden verteld: de evacuatie was maar tijdelijk. Op een dag, 

misschien niet snel, maar ergens in de toekomst, zou de smet van de 

straling van de stad zijn geschrobd en zouden zij en haar familie mogen 

terugkeren naar hun huizen aan de oever van de rivier.

 Maar toen Protsenko die zomer het werk van de ispolkom in balling-

schap voortzette in Tsjernobyl, concentreerden haar verantwoordelijkhe-

den zich steeds meer op de zich ontwikkelende bureaucratie van het nu-

cleaire niemandsland. Na verloop van tijd herkende ze wie van de 

deskundigen die bij haar langskwamen rechtstreeks afkomstig was van 

de zone rond de reactor: aan de ozonlucht die uit hun kleren wasemde. 

Tegelijkertijd kreeg ze officiële instructies om ervoor te zorgen dat geëva-

cueerde burgers hun flats konden bezoeken om meubilair en persoonlij-

ke bezittingen op te halen. Een twaalfkoppig comité kwam bijeen om te 

beslissen wat mocht worden meegenomen en hoe dat moest worden uit-

gevoerd.100 Ze wilden 150 vrachtauto’s uit de hele oblast laten komen en 

een team van vijftig dosimetristen inzetten om de straling in de flats en 

bij de controleposten te meten. Ze wilden bussen rekruteren voor het 

vervoer van de bezoekers aan de zone en ze wilden een half miljoen plas-

tic zakken bestellen om hun spullen in te doen. Na een planning van 

twee weken kon de operatie beginnen, toen iemand zei dat deze niet kon 

worden voltooid: de inwoners van Pripjat bleven dakloos en konden de 

bezittingen die ze wilden meenemen uit de verlaten stad dus nergens 

kwijt.

 Uiteindelijk sloot Protsenko vriendschap met een groep fysici van de 
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Oekraïense Academie van Wetenschappen die het stralingsniveau in de 

zone in de gaten hielden, en zij waren degenen die haar eindelijk uit de 

droom hielpen. De troepen Chemische Oorlogvoering van generaal Pika-

lov zouden gedurende vijf maanden de straten en flatgebouwen van de 

atomgrad ontsmetten, maar dat was alleen bedoeld om de verspreiding 

van gevaarlijke radioactiviteit te bedwingen.101 Volgens berekeningen van 

de regeringscommissie zou er een troepenmacht van 160.000 man voor 

nodig zijn om de stad zodanig schoon te maken dat die weer bewoonbaar 

werd.102 De kosten van zo’n operatie zouden onvoorstelbaar zijn.

 ‘Vergeet het maar,’ zeiden de fysici tegen haar. ‘Je zult nooit meer in 

Pripjat komen.’103
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Het onderzoek

Toen Sergej Jankovski op 26 april kort voor zonsopgang arriveerde op de 

plaats van het ongeluk, vroeg hij zich af waarom hij de moeite had geno-

men.1

 De nog maar dertigjarige hoofdonderzoeker van het Openbaar Minis-

terie van de oblast Kiev, die tenger was en een overbeet had, was bijna zes 

jaar sledovatel, ‘vooronderzoeksleider/rechercheur’. Hij hield zich bezig 

met ‘misdrijven tegen personen’: verkrachting, mishandeling, gewapen-

de overvallen, zelfmoord en moord, maar ook verwijtbare nalatigheid op 

het werk. Terwijl de kgb zich onledig hield met het opsluiten van men-

sen die moppen over Brezjnev vertelden, en niet-ideologische misdrijven 

volgens de leer van het marxisme-leninisme zuiver kapitalistische pro-

blemen heetten te zijn, had Jankovski meer dan genoeg om zich mee 

bezig te houden.2 

 Bij een gewelddadige of acute dood speelde wodka dikwijls een grote 

rol. Bruiloften en begrafenissen liepen vaak uit op robbertjes vechten, 

steekpartijen, of mensen die ’s winters buiten in slaap vielen om de vol-

gende ochtend stijfbevroren te worden gevonden; ongevallen op de werk-

plek waren aan de orde van de dag. Op een kolchoz in Jankovski’s district 

raakten vijf combinechauffeurs na een rijkelijk met wodka besprenkelde 

lunch in een tarweveld buiten westen, zich er niet van bewust dat een 

zesde chauffeur consciëntieuzer bleek te zijn; tegen de tijd dat deze be-

sefte wat er was gebeurd, waren zijn vijf kameraden onder de bladen van 
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zijn combine aan stukken gereten. Alleen al in 1981 zond Jankovski 230 

stoffelijke overschotten naar het lijkenhuis.

 Om twee uur ’s nachts werd hij wakker gebeld door zijn baas, Valeri 

Danilenko, de adjunct-openbare aanklager van de oblast die de onderzoe-

ken leidde.3 Twintig minuten later zat de chef voor Jankovski’s woning in 

Kiev te wachten in het mobiele forensisch lab van het departement: een 

minibus met allerlei apparatuur, geverfd in de militsiakleuren, met rode 

en blauwe zwaailichten en een sirene. Hij vertelde dat er brand was in de 

krachtcentrale van Tsjernobyl en dat ze op onderzoek uit moesten.

 De weg naar de centrale was vrijwel leeg en ze schoten flink op door 

het verlaten platteland; de inktachtige contouren van bomen en elektrici-

teitspalen tekenden zich scherp af tegen de horizon. De chauffeur zette 

de sirene aan wanneer hij een andere auto zag. Toen ze de centrale na-

derden scheurden ze langs een stoet brandweerwagens die dezelfde kant 

op ging.

 Toch leek het tafereel vreemd stil toen ze bij de kerncentrale arriveer-

den en op 200 meter van de vierde reactor stopten. Het was nog niet 

helemaal licht, en Jankovski zag wat nevel of mist boven het gebouw 

hangen. Maar er waren geen vlammen. Er waren brandweerauto’s, maar 

hij zag niets wat wees op een grote catastrofe. De onderzoeker kreeg ie-

mand in het vizier die in de schemering passief stond te roken en toe-

keek hoe het water door de ruïne naar beneden gutste.

 ‘Zeg! Wat is er gebeurd?’ vroeg Jankovski.

 ‘O, er is iets ontploft,’ antwoordde de man. Nonchalant, alsof het de 

normaalste zaak van de wereld was.

 Dit hadden de plaatselijke onderzoekers wel kunnen afhandelen, 

dacht Jankovski.

 ‘Waarom hebben ze ons erbij geroepen?’ vroeg hij Danilenko. ‘Waar-

om hebben ze ons zo vroeg erbij gehaald?’ Het leek allemaal zonde van 

de tijd.

 ‘Wacht, wacht even,’ zei Danilenko. ‘Er klopt hier iets niet.’

 Samen liepen ze naar het kantoorgebouw van de kerncentrale. Daar 

bevonden de voornaamste functionarissen van de oblast zich al. Malo-

moezj, de partijbons uit Kiev, was bezig met een briefing.

 ‘Wat doen jullie hier?’ vroeg Malomoezj aan de onderzoeksleiders. 
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‘Wij handelen dit zelf wel af. De brand is al geblust. En de eenheid zal 

binnen de kortste keren weer draaien.’

 Toen ze naar Pripjat reden, ontdekten ze echter dat het op het politie-

bureau wemelde van bonzen van het Oekraïense ministerie van Binnen-

landse Zaken. Er druppelde meer informatie binnen: er waren verbrande 

en brakende mannen opgenomen in ziekenhuis 126; de kgb zocht in de 

directe omgeving van de centrale naar saboteurs. Er was duidelijk iets 

ernstigs gebeurd. Danilenko ging overleggen met zijn meerdere, de 

hoogste openbare aanklager van de oblast. De lokale politie stelde Jank-

ovski intussen een auto en een werkruimte ter beschikking.

 Danilenko kwam omstreeks 6.00 uur terug. De regionale openbaar 

aanklager had een besluit genomen.

 ‘We gaan over tot vervolging,’ zei hij tegen Jankovski. ‘We dienen een 

aanklacht in.’

 De onderzoeker nam plaats achter een typemachine, draaide er een vel 

papier in en begon te tikken.

Het onderzoek naar de oorzaken van het ongeluk in eenheid vier van de 

kerncentrale van Tsjernobyl dat op 26 april ’s ochtends vroeg begon, liep 

langs twee parallelle lijnen.4 De eerste, het strafrechtelijk onderzoek, es-

caleerde qua bereik en belang in de loop van de dag, toen de gevolgen van 

de ramp langzaam duidelijk werden. Tegen het middaguur was het geen 

onderzoek op oblastniveau meer maar een onderzoek dat de hele repu-

bliek bestreek. Sergej Jankovski en een handjevol collega’s verspreidden 

zich over Pripjat en het terrein van de centrale, ondervroegen de technici 

die in het ziekenhuis lagen en namen documenten uit de controleka-

mers van de kerncentrale mee. Even voor het vallen van de avond arri-

veerde de adjunct-procureur-generaal van de ussr uit Moskou met nieu-

we instructies. Hij gaf opdracht een speciale onderzoeksgroep op te 

richten binnen het Tweede Departement van het Openbaar Ministerie 

van de Sovjet-Unie, de afdeling die zich bezighield met misdrijven be-

gaan binnen de gesloten militaire en nucleaire installaties van de staat. 

Vanaf dat moment was het hele onderzoek topgeheim.

 Diezelfde avond startte de regeringscommissie in Pripjat ook een 

technisch en wetenschappelijk onderzoek, dat werd toevertrouwd aan 

DRU
KPR

OEF



302

de dood van een wereldrijk

academielid Valeri Legasov, maar onder toezicht stond van Aleksandr 

Mesjkov, de adjunct-chef van het almachtige ministerie van Middelzware 

Machinebouw, dat de reactor zelf had ontworpen.5 Mesjkov kwam al snel 

tot de slotsom dat de oorzaak van het ongeluk een fout van een van de 

operators was. De waterpompen waren te zwaar belast, het noodkoelsys-

teem was uitgeschakeld, de reactor was drooggevallen en dit had tot een 

of andere explosie geleid. Alle leden van het bedieningspersoneel waren 

erop getraind te waken voor dit uiterst gevreesde, maar in het ontwerp 

voorziene ongeval.

 De volgende ochtend vloog een tweetal deskundigen op het gebied van 

rbmk-reactors van het Koertsjatov-instituut uit Moskou naar Kiev om 

een forensische analyse van de gegevens uit de reactor te maken.6 De 

wetenschappers werden op weg van luchthaven Zhulhany naar Pripjat 

opgehouden door een eindeloze stroom bussen uit tegenovergestelde 

richting en kwamen pas ’s avonds aan op hun bestemming. De volgende 

dag gingen ze naar de bunker onder de centrale, waar ze de logboeken 

van eenheid vier, de computeruitdraai van het diagnostische en registra-

tiesysteem van de reactor en bandopnames van de gesprekken tussen de 

operators in de minuten voorafgaand aan de explosie verzamelden. Op 

grond van de gegevens zagen de fysici welk scala aan gebeurtenissen in 

het ongeluk was uitgemond: de reactor die op lage kracht werkte, de te-

rugtrekking van bijna alle regelstaven uit de kern, gedempte stemmen 

en een luid ‘Druk op de knop!’, en de inschakeling van het az-5-noodsys-

teem. Ten slotte zagen ze aan de kymograaflijnen hoe het reactorvermo-

gen steil omhoogging tot ze plotseling verticaal de lucht in gingen en van 

de pagina af schoten.

 Het kwam een van de twee specialisten, Aleksandr Kaloegin, die zijn 

hele loopbaan had gewijd aan het rbmk-project, allemaal griezelig be-

kend voor. Twee jaar ervoor had hij een bespreking bijgewoond van het 

bureau voor het reactorontwerp, nikiet. Iemand had toen geopperd dat 

de zakkende staven onder bepaalde omstandigheden water van de bo-

dem van de kern konden verdringen, wat een acute toename van de reac-

tiviteit zou veroorzaken. De wetenschappers van het instituut hadden 

deze vrees indertijd weggewuifd als te onwaarschijnlijk om je druk over 

te maken. Nu Kaloegin vol ontsteltenis de angstaanjagende geometrie 
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van de computeruitdraai van reactor vier bekeek, leek het maar al te zeer 

mogelijk.

 Zolang de data niet diepgravend werden geanalyseerd, bleef Kaloegins 

idee echter niets meer dan een verontrustende theorie. Intussen gaven 

de deskundigen hun voorlopige analyse telefonisch door aan Legasov. 

Op maandag 28 april kwam er ’s middags een telegram binnen bij het 

Politbureau in Moskou: ‘Oorzaak van het ongeluk een onhandelbaar en 

onbeheersbaar kritikaliteitsongeval in de reactor.’7

 De vraag wat dit kritikaliteitsongeval had aangezwengeld, bleef desal-

niettemin onopgelost. De zoektocht naar geschikte zondebokken begon 

onmiddellijk.

Aan het eind van de eerste week van mei was het team reactordeskundi-

gen van het Koertsjatov-instituut teruggekeerd naar hun campus in Mos-

kou en begonnen met het ontcijferen van de informatie in zakken vol 

documenten, ponskaartprints, handleidingen en bandrecorderspoelen 

uit de opname- en diagnostische systemen van eenheid vier.8 Alle com-

puters van het instituut werden voor deze taak ingezet, en deze decodeer-

den 24 uur per dag de data om de laatste uren van de reactor te reconstru-

eren. Intussen liepen onderzoekers van het om en de kgb nog steeds 

door de afdelingen van ziekenhuis zes om de technici en operators van 

de centrale te ondervragen, ook al raakten die geleidelijk aan in coma en 

lagen ze op sterven.

 Directeur Viktor Brjoechanov bleef in de kerncentrale op zijn post zit-

ten. Uiterlijk was hij onverstoorbaar als altijd, maar hij was uitgeput en 

aangeslagen door de dood van zijn mensen, en ging gebukt onder de ver-

antwoordelijkheid die hij voelde voor de catastrofe die zich om hem heen 

voltrok.9 Hij volgde dagelijks zo goed als hij kon de instructies van de rege-

ringscommissie op, maar werd geheel in beslag genomen door de vervan-

ging van gespecialiseerd personeel dat al in het ziekenhuis was opgeno-

men of aan te veel radioactiviteit was blootgesteld om nog te blijven werken. 

Elke dag keerde hij na het werk terug in het sprookjeskamp van de Pio-

niers, waar hij samen met zijn hogergeplaatste collega’s in de bibliotheek 

verbleef. ’s Avonds bespraken ze, liggend tussen de boekenplanken, uren-

lang wat de oorzaak van de ramp kon zijn, en ze sliepen nauwelijks.
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 Toen Sergej Jankovski de directeur naar zijn rol in het ongeluk wilde 

vragen, trof hij hem aan in het ziekenhuis. ‘Verdomme,’ zei Brjoechanov 

tegen hem, ‘ik vertrouwde Fomin. Ik dacht dat het een elektriciteitstest 

was. Ik had geen idee dat het zo zou aflopen.’10 De strafrechtelijk onder-

zoeker plaagde hem door een citaat van de Russische dichter Sergej Jes-

enin, wiens zelfmoord berucht was geworden, aan te halen: ‘Misschien 

brengt het ziekenhuisbed me morgen eeuwige vrede.’

 Kort daarop bracht nucleair ingenieur en schrijver Grigori Medvedev 

een bezoek aan de plaats van de ramp en stuitte daarbij toevallig op Br-

joechanov, die in de gang op het hoofdkwartier van de regeringscommis-

sie in Tsjernobyl rondhing. De academieleden Velichov en Legasov deel-

den een werkkamer verderop met de Sovjetminister van Kernenergie, 

waar ze nog steeds hun uiterste best deden om de vrees voor het chi-

nasyndroom in te tomen. Brjoechanov droeg de witte overall van een 

operator in de kerncentrale; hij had rode ogen, zag lijkbleek en de diepe 

groeven in zijn gezicht verrieden een ontgoocheld gemoed.

 ‘U ziet er slecht uit,’ zei Medvedev.11

 ‘Niemand heeft mij nodig,’ zei Brjoechanov. ‘Ik dobber rond als een 

drol in een wak. Ik kan hier voor niemand iets betekenen.’

 ‘En waar is Fomin?’

 ‘Die is krankzinnig geworden. Ze hebben hem weggestuurd om uit te 

rusten.’

 Twee weken later, op 22 mei, vroeg Brjoechanov de minister van Kern-

energie, Anatoli Majorets, vrijaf om een bezoek te kunnen brengen aan 

zijn echtgenote, Valentina, en hun zoon, Oleg, die naar de Krim waren 

geëvacueerd.12 Majorets gaf toestemming en Brjoechanov vloog voor een 

vakantie van een week naar het zuiden.

 De minister zorgde er tijdens zijn afwezigheid stilletjes voor dat Brjoe-

chanov voorgoed werd ontheven uit zijn functie als directeur van de 

kerncentrale van Tsjernobyl.

Terwijl het onderzoek nog aan de gang was, suggereerden de Sovjetlei-

ders in het openbaar dat het ongeluk het gevolg was van een bijna onmo-

gelijke samenloop van omstandigheden, aangezwengeld door de opera-

tors. ‘Klaarblijkelijk ligt de oorzaak op het persoonlijke vlak, in een 
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menselijke fout,’ zei Boris Jeltsin, lid van het Politbureau en de toekom-

stige president van Rusland, tegen een correspondent van de West-Duit-

se televisie. ‘We nemen maatregelen om te zorgen dat dit nooit weer ge-

beurt.’13

 ‘Het ongeluk werd veroorzaakt door een combinatie van uiterst on-

waarschijnlijke technische factoren,’ schreef Andranik Petrosjants, de 

voorzitter van de Sovjetstaatscommissie voor de Toepassing van Kern-

energie, in een verklaring die verscheen in de Los Angeles Times. ‘Wij 

hebben reden om aan te nemen dat het personeel fouten heeft gemaakt 

die de situatie compliceerden.’ Petrosjants beloofde dat een volledig rap-

port over de oorzaken van de ramp zou worden ingediend bij de interna-

tionale conferentie van het iaea op het hoofdkantoor van het agentschap 

in Wenen, zodra het onderzoek was afgerond.14

 Valeri Legasov zou de Sovjetdelegatie leiden, het rapport voor de con-

ferentie opstellen en het voor publiek gebruik prepareren. Het beloofde 

een ongekend inzicht in een van de geheimste bastions van de Sovjetwe-

tenschap te geven. Hardliners op het ministerie van Middelzware Machi-

nebouw verzetten zich tegen zijn benoeming, aangezien ze vreesden dat 

het lastig zou zijn om hem in de hand te houden.15 Het academielid was 

op 13 mei voor de tweede keer als een ander mens uit Tsjernobyl terug-

gekeerd, want zijn handen en gezicht waren donker door radioactieve 

verbranding en zijn vertrouwen in de ideologie had een knauw gekre-

gen.16 Hij beschreef zijn vrouw met tranen in zijn ogen hoe overweldigd 

ze waren geweest door het ongeluk; hoe slecht voorbereid ze waren om 

de Sovjetbevolking te beschermen tegen de gevolgen ervan: hoe nijpend 

het gebrek aan schoon water, onbesmet voedsel en stabiel jodium was. 

Onderzoek in ziekenhuis zes bracht diep in Legasovs lichaam de giftige 

vingerafdruk van de reactor aan het licht: de artsen vonden splijtingspro-

ducten in zijn haar, luchtwegen en longen, waaronder uranium 13, cesi-

um 134 en 137, tellurium 132 en ruthenium 103. Zijn gezondheid ging 

achteruit, hij leed aan hoofdpijn, misselijkheid, darmproblemen en chro-

nische slapeloosheid. Maar Legasov stortte zich op het ordenen van ma-

teriaal voor het rapport, dat bestond uit het werk van tientallen deskundi-

gen en honderden documenten.17 Hij werkte dag en nacht in zijn kantoor 

op het Koertsjatov-instituut en thuis. Hij en zijn collega’s vergeleken hun 
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cijfers tot hij er zeker van was dat alles klopte. Hij bedekte de vloer van 

zijn woonkamer met stapels papier, tot de gang en de trap aan toe.

 Intussen was in Moskou achter gesloten deuren een bureaucratische 

strijd losgebarsten over het gemeenschappelijke Onderzoeksrapport over 

de oorzaken van het ongeluk in eenheid vier van de Tsjernobyl-aes, de ver-

trouwelijke versie van gebeurtenissen die voor het Politbureau werd 

voorbereid.18 De bonzen van de nucleaire industrie van de Sovjet-Unie, 

de wetenschappers en de bazen van de rivaliserende ministeries die er 

leiding aan gaven, probeerden in memo’s, tijdens besprekingen en in 

talloze rapporten de schuld van zichzelf af te wentelen, liefst voor het 

rapport secretaris-generaal Gorbatsjov bereikte.

 Het was bepaald geen gelijke strijd: aan de ene kant stonden het mi-

nisterie van Middelzware Machinebouw, het ontwikkelingsinstituut voor 

nucleaire techniek nikiet en het Koertsjatov-instituut, elk onder leiding 

van zijn eigen minstens tachtigjarige titaan van de socialistische weten-

schap, stuk voor stuk door de wol geverfde apparatsjiks van de oude gar-

de: voormalig cavalerist uit de revolutie Jefim Slavski; Nikolaj Dollezjal, 

de ontwerper van de allereerste Sovjetreactor; en Anatoli Aleksandrov, de 

kolossale, kaalhoofdige Boeddha van het atoom in eigen persoon. Deze 

mannen hadden de rmbk gecreëerd, maar ook ruim tien jaar lang waar-

schuwingen over de tekortkomingen ervan in de wind geslagen. Aan de 

andere kant stond het ministerie van Energie, vertegenwoordigd door de 

zesenvijftigjarige beginneling op het gebied van kernenergie Anatoli Ma-

jorets. Zijn ministerie had de krachtcentrale gebouwd en bediende de 

reactor. Het was verantwoordelijk voor de opleiding en discipline van het 

personeel dat deze had laten ontploffen.

 Na de voltooiing van het voorlopige rapport van de commissie over de 

oorzaken van de ramp, slechts tien dagen na de explosie, op 5 mei, be-

gonnen de discussies vrijwel meteen. Onder toezicht van Mesjkov, Slavs-

ki’s plaatsvervanger op het ministerie van Middelzware Machinebouw, 

gaf dit rapport zoals verwacht de schuld voor het ongeluk aan de opera-

tors: ze hadden belangrijke beveiligingssystemen onbruikbaar gemaakt, 

de reglementen genegeerd en de tests uitgevoerd zonder de makers van 

de reactor te raadplegen. Hoofdingenieur reactorbesturing Leonid Top-

toenov had op de az-5-knop gedrukt in een wanhopige en zinloze poging 
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het ongeluk te keren toen het al was begonnen, een handeling die was 

ingegeven door een gebrek aan competentie van hem en zijn collega’s. 

Toptoenov en ploegbaas Aleksandr Akimov zouden deze versie van de 

gebeurtenissen hoogstwaarschijnlijk niet betwisten; beiden waren tien 

dagen later dood, wat wel zo goed uitkwam.

 De specialisten van het ministerie van Energie weigerden echter het 

gezamenlijke onderzoeksrapport te tekenen. Zij schreven een aparte ap-

pendix, gebaseerd op hun eigen onafhankelijk onderzoek. In dit advies 

stond dat, los van de fouten van de operators, reactor vier nooit had kun-

nen ontploffen als er geen ernstige tekortkomingen hadden gezeten in 

zijn ontwerp, zoals de positieve dampbelcoëfficiënt en de ondeugdelijke 

regelstaven die ervoor zorgden dat de reactiviteit toe- in plaats van afnam. 

Op grond van hun grondige technische analyse opperden zij de moge-

lijkheid dat de activering van de az-5-knop de reactor niet op een veilige 

manier had stilgelegd, wat de bedoeling van de knop was, maar de explo-

sie juist had veroorzaakt.

 Aleksandrov belegde daarop twee speciale zittingen van de Overkoe-

pelende Wetenschappelijke en Technische Raad van de nucleaire indus-

trie om de oorzaken van het ongeluk te bespreken.19 Maar deze raad zat 

in weerwil van zijn naam vol met personeel van het ministerie van Mid-

delzware Machinebouw en voormalige pleitbezorgers van de rbmk, en 

werd voorgezeten door Aleksandrov, die het patent op het ontwerp ervan 

had. De besprekingen duurden uren, ook al gebruikte Aleksandrov al 

zijn niet geringe talent om opmerkingen over de tekortkomingen van de 

reactor de kop in te drukken en keerde hij telkens weer terug bij een al-

gemene discussie over de fouten van de operators.20 Toen dat mislukte, 

overschreeuwde Slavski simpelweg diegenen wier mening hem niet be-

viel. De vertegenwoordiger van de staatstoezichthouder kernenergie 

mocht niet eens verslag uitbrengen over zijn voorstellen voor een aange-

past, veiliger ontwerp voor de reactor.

 Maar Gennadi Sjasjarin, de adjunct van Majorets die verantwoordelijk 

was voor nucleaire zaken op het ministerie van Energie, weigerde zijn 

nederlaag te erkennen.21 Na de tweede bijeenkomst van de Overkoepe-

lende Raad schreef hij een brief aan Gorbatsjov waarin hij de werkelijke 

redenen voor het ongeluk schetste en de pogingen beschreef van 
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Aleksandrov en Slavski om de waarheid over de tekortkomingen in het 

reactorontwerp te verhullen. Hij erkende de fouten van het personeel in 

de centrale. Maar door de nadruk te leggen op deze fouten, schreef Sja-

sjarin, werden slechts organisatorische en disciplinaire tekortkomingen 

in de krachtcentrale aangetoond; ‘ze brengen ons niet dichter bij het be-

noemen van de echte oorzaken van de ramp’. Hij legde bovendien uit dat 

ze niet voor eeuwig de waarheid konden verhullen, hoezeer ze ook hun 

best deden. Door de mondiale schaal van de ramp stond het vast dat de 

internationale wetenschappelijke gemeenschap de technische details 

van de volgorde van het ongeluk wilde weten. ‘Vroeg of laat raken die 

bekend bij een grote kring van reactordeskundigen in ons land en daar-

buiten,’ waarschuwde Sjasjarin de secretaris-generaal.

Viktor Brjoechanov keerde eind mei terug van zijn vakantie bij zijn gezin 

op de Krim.22 Toen hij in Kiev was geland belde hij de krachtcentrale en 

vroeg hij of iemand hem met een auto van de luchthaven kon afhalen. 

Hierop volgde een ongemakkelijke stilte, waar hij uit afleidde dat er iets 

aan de hand was. Na aankomst in de centrale ging Brjoechanov naar zijn 

kamer op de derde verdieping van het kantoorgebouw. Daar zag hij dat 

de ramen waren bedekt met loodplaten en dat er een andere man aan 

zijn bureau zat. Niemand had de moeite genomen om hem te vertellen 

dat hij niet langer de baas was, de eerste van vele openbare vernederin-

gen voor de geplaagde manager.

 ‘Wat doen we met Brjoechanov?’ vroeg de nieuwe directeur aan zijn 

hoofdingenieur.23 De twee mannen besloten een functie voor hem te ver-

zinnen: adjunct-chef van de Industrieel-Technische Afdeling, een sine-

cure in een achterafkantoortje waar hij in afwachting van zijn lot bezig 

kon worden gehouden. Ze wisten dat het een kwestie van tijd was voor 

hij zich zou moeten verantwoorden voor zijn misdrijven.

De ondervragingen werden voortgezet op het hoofdkantoor van de Twee-

de Afdeling van de procureur-generaal van de Sovjet-Unie, in een ge-

heim, streng beveiligd gebouw in de Granovskistraat in Moskou.24 Het 

onderzoek van Sergej Jankovski richtte zich inmiddels ook op de ontwer-

pers en wetenschappers die de rbmk hadden gemaakt en er toezicht op 
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hadden gehouden, en de academieleden werden net als alle anderen op-

geroepen voor een verhoor. Jankovski ontbood de reactorontwerper Ni-

kolaj Dollezjal, en deze hoogbejaarde nucleaire mastodont verzekerde de 

onderzoeker dat de schuld voor de explosie uitsluitend bij de operators 

lag; aan zijn ontwerp mankeerde helemaal niets.

 Aan het eind van de zomer zou het onderzoek naar de wetenschappers 

worden afgebroken en omgezet in een afzonderlijke strafzaak, terwijl het 

onderzoek naar de operators van de kerncentrale aan momentum won. 

Jankovski reisde door heel de Sovjet-Unie op zoek naar informatie. Hij 

vloog naar Sverdlovsk om documenten in beslag te nemen en het perso-

neel te ondervragen op de fabriek waar de gigantische pompen van het 

primaire koelcircuit van eenheid vier waren gemaakt. Hij verbleef tien 

dagen in Gorki, waar kerngeleerde Andrej Sacharov in binnenlandse bal-

lingschap zat als straf voor zijn strijd voor mensenrechten. Hij had pons-

kaartuitdraaien meegebracht in de hoop dat Sacharov deze kon analyse-

ren. Nadat Jankovski was teruggekeerd in Oekraïne, bracht hij een 

bezoek aan andere kerncentrales om bewijsmateriaal te verzamelen over 

eerdere ongelukken. Overal waar hij kwam, werd hij geschaduwd door 

kgb-agenten, die erop moesten toezien dat alles wat zijn onderzoek 

blootlegde geheim bleef.

Op woensdag 2 juli werd Viktor Brjoechanov teruggeroepen naar Kiev. 

Hij kreeg een vliegticket naar Moskou, waar hij de volgende dag moest 

verschijnen bij een vergadering van het Politbureau.25 Voor zijn vertrek 

nam hij afscheid van Malomoezj, de adjunct-partijsecretaris van de regio. 

De secretaris had Brjoechanov eerder altijd met ijzige formaliteit behan-

deld, maar dit keer omhelsde hij hem plotseling. Dat was geen goed voor-

teken. Maar de afgezette directeur had zich inmiddels neergelegd bij zijn 

lot.26

 De volgende ochtend om precies elf uur kwam het Politbureau bijeen 

in een schemerige vergaderzaal op de derde verdieping van het Krem-

lin.27 In de zaal stonden kleine bureaus en Brjoechanov zag dat hij zich 

tussen de eerbiedwaardige leiders van de nucleaire industrie van de Sov-

jet-Unie bevond, onder wie Aleksandrov, Slavski en Valeri Legasov, die 

als stoute scholieren achter hun lessenaar zaten. Het verplichte portret 
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van Lenin keek dreigend vanaf de muur op hen neer. Secretaris-generaal 

Michail Gorbatsjov opende de vergadering en verzocht Boris Sjtsjerbina 

om het eindrapport van zijn regeringscommissie over de oorzaken van 

de ramp te presenteren.

 ‘Het ongeluk was het gevolg van ernstige schendingen van het onder-

houdsrooster door het personeel én van ernstige tekortkomingen in het 

ontwerp van de reactor,’ verklaarde de voorzitter om te beginnen. ‘Maar 

deze oorzaken zijn niet van dezelfde orde. De commissie is van mening 

dat fouten van het bedieningspersoneel het ongeluk hebben geïniti-

eerd.’28

 Deze lezing had de voorkeur van het ministerie van Middelzware Ma-

chinebouw; toch erkende Sjtsjerbina vervolgens dat de tekortkomingen 

van de reactor groot en onoplosbaar waren. De rbmk voldeed niet aan 

moderne veiligheidsnormen en zou al voor het ongeluk buiten de ussr 

nergens ter wereld in gebruik zijn genomen. Sterker nog, zei hij, de re-

actor was in potentie zo gevaarlijk dat zijn deskundigen adviseerden om 

bestaande plannen voor de bouw van vergelijkbare kerncentrales te 

schrappen.

 Tegen de tijd dat Sjtsjerbina was uitgesproken, was Gorbatsjov woe-

dend.29 Zijn boosheid en frustratie waren in de loop van de weken waar-

in de catastrofe zich ontvouwde gestaag gegroeid. Hij had slechts met 

moeite correcte informatie over de gebeurtenissen kunnen lospeuteren. 

En zijn persoonlijke reputatie in het Westen als een hervormer, een man 

met wie je zaken kon doen, was besmeurd door de onhandige pogingen 

alles in de doofpot te stoppen. Hij beschuldigde Slavski en Aleksandrov 

er nu van een geheime staat te leiden en met opzet de waarheid over de 

eigenlijke oorzaak van het ongeluk voor hem verborgen te houden. ‘Der-

tig jaar lang hebben jullie ons wijsgemaakt dat alles volkomen veilig was. 

Jullie gingen ervan uit dat wij tegen jullie opkeken alsof jullie goden wa-

ren. Dat is de reden waarom dit alles is gebeurd, waarom het is uitgelo-

pen op een ramp. Niemand controleerde de ministeries en wetenschap-

pelijke centra. En ik zie op dit moment geen aanwijzingen dat jullie de 

noodzakelijke conclusies hebben getrokken. Sterker nog, het lijkt erop 

dat jullie proberen de hele zaak onder het tapijt te vegen.’

 Urenlang ging het er fel aan toe tijdens de vergadering.30 De lunch 
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werd overgeslagen. Gorbatsjov vroeg Brjoechanov of hij op de hoogte 

was van Three Mile Island en van de ongelukken in de centrale van Tsjer-

nobyl uit het verleden. Brjoechanov verbaasde zich erover hoe beleefd de 

secretaris-generaal overkwam. Slavski hield vol dat het de schuld van de 

operators was, terwijl Gorbatsjovs plaatsvervanger, de havik Ligatsjov, 

zich vastklampte aan het drijfhout van de Sovjettrots. ‘We hebben de 

wereld laten zien dat we het aankunnen,’ zei hij. ‘Niemand raakte in pa-

niek.’31 De vertegenwoordigers van het ministerie van Energie erkenden 

dat ze hadden geweten van problemen met de reactor, maar dat Aleksand-

rov en Slavski desondanks het kernenergieprogramma per se wilden uit-

breiden.32

 Mesjkov was zo onverstandig vol te houden dat de reactor nog steeds 

volkomen veilig was, mits de regels nauwkeurig werden opgevolgd.33

 ‘U doet me versteld staan,’ antwoordde Gorbatsjov.

 Valeri Legasov gaf toe dat de wetenschappers de Sovjetbevolking had-

den teleurgesteld. ‘Het is uiteraard onze fout,’ zei hij. ‘We hadden de 

reactor in de gaten moeten houden.’34

 ‘Het ongeluk was onvermijdelijk [...]. Als het niet hier en nu was ge-

beurd, was het ergens anders gebeurd,’ zei premier Ryzjkov, die beweer-

de dat de benevelende macht die aan Aleksandrov en Slavski was ver-

leend ondermijnend was gebleken. ‘Dit zat er al een hele tijd aan te 

komen.’35

 Na bijna acht uur onafgebroken vergaderen legde Gorbatsjov tegen 

zeven uur ’s avonds zijn conclusies voor en opperde hij straffen voor al 

diegenen die volgens hem verantwoordelijk waren. Deze straffen werden 

vastgelegd in een voorlopige resolutie, die tevens een actieplan met 25 

punten omvatte en die elf dagen later in het Politbureau in stemming 

zou worden gebracht.36 De partijleiders berispten hierin Brjoechanov en 

de hoofdingenieur, Fomin, omdat zij schendingen van de regels en ‘ver-

wijtbare nalatigheid’ in de centrale hadden getolereerd en omdat zij de 

test waarbij het ongeluk plaatsvond niet op een veilige manier hadden 

voorbereid. Ze bekritiseerden het ministerie van Energie wegens onzorg-

vuldig management, veronachtzaming van de training van het personeel 

en passiviteit ten aanzien van het aantal ongelukken met de apparatuur 

in de kerncentrales onder bevoegdheid van het ministerie. Tot slot atta-
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queerden ze de Autoriteit Nucleaire Regelgeving omdat deze onvoldoen-

de doeltreffend toezicht had gehouden.

 De resolutie van het Politbureau erkende evenwel ook onomwonden 

de werkelijke oorzaken van het ongeluk dat reactor vier had verwoest. De 

catastrofe vond plaats ‘als gevolg van gebreken in de bouw van de rb-

mk-reactor, die niet geheel voldoet aan veiligheidseisen’, aldus de resolu-

tie. Bovendien had Slavski niets gedaan aan de tekortkomingen van het 

reactorontwerp, hoewel hij zich hier terdege van bewust was en talloze 

waarschuwingen had gekregen.

 Ze reserveerden de zwaarste straffen voor de middenkaders van het 

apparat. Mesjkov, adjunct-chef van het ministerie van Middelzware Ma-

chinebouw, en Sjasjarin, de onderminister die verantwoordelijk was voor 

kernenergie op het ministerie van Energie, dit samen met de adjunct-chef 

van het ontwikkelingsinstituut voor kernenergie nikiet, werden uit hun 

functie ontheven. De in ongenade gevallen Viktor Brjoechanov verloor 

zijn partijlidmaatschap en werd op het vliegtuig naar Kiev gezet.

 Het Politbureau stelde ook vergaande veranderingen voor in alle in-

dustrieën en organisaties waarvan de tekortkomingen door het ongeluk 

aan het licht waren gekomen. De resolutie instrueerde het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en het ministerie van Defensie troepen en brand-

weer zodanig uit te rusten en te trainen dat ze opgewassen zouden zijn 

tegen kernrampen en ontsmettingswerk. Gosplan en het ministerie van 

Energie moesten hun langetermijnverwachtingen met betrekking tot 

kernenergie opnieuw onder de loep nemen.

 Trainings- en veiligheidsnormen moesten worden herzien en het toe-

zicht op kernenergie moest worden verenigd onder een nieuw ministerie 

van Atoomenergie. Tot slot decreteerden de partijleiders dat alle bestaan-

de rbmk-centrales moesten worden aangepast om ze te laten voldoen 

aan de bestaande veiligheidsnormen, een impliciete erkenning van alles 

wat er mankeerde aan de reactor zelf. Plannen voor de bouw van nieuwe 

rbmk-reactors werden onmiddellijk stopgezet.

 Toch werden degenen aan de top van de nucleaire industrie, die het 

project vanaf het begin hadden geleid, vrijwel niet terechtgewezen. Slav-

ski, die inmiddels leidinggaf aan de bouw van de sarcofaag, bedoeld om 

de beschadigde reactor voorgoed te begraven, en Aleksandrov werden 
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slechts herinnerd aan hun plicht om de veiligheid van het vreedzame 

atoom te garanderen. Dollezjal werd niet eens genoemd.

 Aan het slot van de marathonbijeenkomst onderstreepte Gorbatsjov 

de reusachtige wereldwijde impact van de ramp nog eens. Deze had de 

reputatie van de Sovjettechnologie geschaad, en alles wat zij deden werd 

nu overal ter wereld kritisch gevolgd. Het was nu geboden volledig open 

te zijn over wat er was gebeurd, niet alleen jegens andere socialistische 

landen maar ook jegens het iaea en de internationale gemeenschap, zei 

hij. ‘Openheid is buitengewoon gunstig voor ons,’ zei hij. ‘Als we niet 

alles onthullen zoals we behoren te doen, delven wij het onderspit.’37

 Daar stemde niet iedereen mee in. De volgende dag stuurde het zesde 

directoraat van de kgb een lijst rond met onderwerpen die samenhingen 

met het ongeluk in Tsjernobyl en die in verschillende mate geheim wa-

ren. Het document, bestaande uit twee velletjes getypte kopij, somde 26 

genummerde punten op. Bovenaan, aangeduid als Sekretno – geheim – 

stond punt één: ‘Informatie die de werkelijke redenen voor het ongeluk 

in eenheid vier onthult.’38

Viktor Brjoechanov werd na aankomst in Kiev naar het Leningrad-hotel 

gebracht en moest de volgende morgen bij de openbare aanklager een 

verklaring afleggen. De onderzoeker legde hem een vragenlijst voor en 

Brjoechanov schreef zijn antwoorden handmatig op. De verklaring be-

sloeg uiteindelijk negentig pagina’s, en na afloop werd hij teruggebracht 

naar het sprookjeskamp van de Pioniers.39

 De officiële versie van de beslissing van het Politbureau werd op zater-

dag 19 juli ’s avonds op Vremja bekendgemaakt.40 Deze was ondubbel-

zinnig en vernietigend. De presentator vertelde dat dankzij de bevindin-

gen van de regeringscommissie ‘was vastgesteld dat het ongeluk was 

veroorzaakt door een reeks ernstige schendingen van de operationele 

voorschriften met betrekking tot de reactor door werknemers in de kern-

centrale [...]. Onverantwoordelijkheid, nalatigheid en gebrek aan discipli-

ne hadden ernstige consequenties.’ In de verklaring werd een lijst van de 

ministers die waren ontslagen opgesomd, en tot slot volgde het bericht 

dat Brjoechanov uit de partij was gezet. De procureur-generaal was een 

onderzoek gestart en er zou een rechtszaak komen. Er werd geen mel-
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ding gemaakt van fouten in het ontwerp van de reactor.

 De volgende ochtend prijkte het nieuws op de voorpagina’s van de 

Pravda, Izvestia en alle andere Sovjetkranten; de verklaring van het Polit-

bureau zou ook in The New York Times integraal worden afgedrukt. Een 

reporter van de Canadese Globe and Mail trof die dag in Moskou een 

vrouw aan die een beeld van Lenin stond te soppen en hij vroeg haar naar 

haar mening over de schuldigen. ‘Ze moeten allemaal in de gevangenis 

worden gegooid,’ antwoordde zij.

 Brjoechanovs bejaarde moeder zat thuis in Tasjkent, waar zij met een 

van haar drie jongere kinderen woonde, tv te kijken toen het bericht ver-

scheen. Toen ze hoorde over de val van haar oudste zoon, strompelde ze 

haar flat uit en ging ze de straat op, waar ze een hartinfarct kreeg en 

overleed.41 Het Centraal Comité van de partij in Oekraïne maakte enkele 

dagen later in Kiev zijn eigen oordeel bekend: hoofdingenieur Nikolaj 

Fomin werd uit de partij gezet omdat hij opdracht had gegeven tot de test 

die tot de explosie had geleid en wegens ‘ernstige fouten en veronachtza-

ming op het werk’. Partijsecretaris in de centrale Serhiy Parasjyn werd 

uit zijn functie ontheven.42

 In de tweede week van augustus was Viktor Brjoechanov na de begra-

fenis van zijn moeder in Oezbekistan teruggekeerd en werd hij samen 

met honderden andere werknemers van de centrale en liquidators inge-

kwartierd aan boord van een van de elf riviercruiseschepen die lagen aan-

gemeerd in een pittoreske bocht van de Dnjepr op zo’n 40 kilometer van 

de kerncentrale van Tsjernobyl.43 Op 12 augustus kwam de adjunct-hoof-

dingenieur van de centrale terug van een reis naar Kiev met een dagvaar-

ding waar Brjoechanovs naam op stond. Deze werd opgedragen zich de 

volgende dag om 10.00 uur te melden in kamer 205 van de officier van 

justitie in de Reznitskajastraat in Kiev. Daar werd Brjoechanov na een 

ondervraging van nog eens drie uur en een lunchpauze van een uur offi-

cieel aangeklaagd op grond van artikel 220, lid 2 van het Oekraïens Wet-

boek van Strafrecht, wegens ‘overtreding van de veiligheidsreglementen 

in explosiegevaarlijke fabrieken of faciliteiten’ en gearresteerd. Hij werd 

door de achterdeur meegevoerd door twee mannen in burger en naar een 

kgb-gevangenis overgebracht, waar hij een groot deel van het volgende 

jaar zou doorbrengen.44
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Twee weken later, op 25 augustus, nam Valeri Legasov, gehuld in een 

grijs pak en een gestreepte das, met een opgeblazen en afgetobd gezicht 

dat schuilging achter dikke brillenglazen, het woord op de openingsdag 

van de speciale technische conferentie op het hoofdbureau van het iaea 

in Wenen.45 De stemming was somber en gespannen en de vergaderzaal 

met houten lambrisering zat afgeladen vol. Er waren zeshonderd kernge-

leerden uit 62 landen, vergezeld door ruim tweehonderd journalisten 

gekomen om de waarheid te horen over het ongeluk dat inmiddels de 

hele wereld bezighield. De last op Legasovs schouders was enorm: niet 

alleen de reputatie van de hele Sovjetwetenschap, maar ook de toekomst 

van de mondiale nucleaire industrie stond op het spel. De ramp wees 

erop dat het de technici uit de Sovjet-Unie niet was toevertrouwd hun 

eigen reactors te bouwen of te bedienen en dat de technologie op zich zo 

gevaarlijk was dat zelfs in het Westen kerncentrales gesloten of geleide-

lijk uit productie genomen moesten worden.

 Legasov was het leeuwendeel van de zomer bezig geweest met het ver-

zamelen van het materiaal dat hij wilde presenteren. Hij peurde het uit 

de bijdragen van een team bestaande uit 23 deskundigen, van wie de 

helft afkomstig was van het Koertsjatov-instituut, maar ook van ontwer-

pers van de reactor, de chef van het agentschap van de Sovjet-Unie voor 

milieu en meteorologie, en de specialisten op het gebied van nucleaire 

geneeskunde en ontsmetting, dr. Angelina Goeskova en generaal Vladi-

mir Pikalov.46

 Toch waren de organen van de Sovjetstaat net zomin als vroeger be-

reid om de waarheid over de talloze tekortkomingen van de socialistische 

technologie uit de doeken te doen, glasnost of geen glasnost. Toen een 

exemplaar van een concept van het rapport eindelijk het Centraal Comité 

bereikte, was het hoofd van het ministerie van Energie ontsteld door wat 

hij las. Hij stuurde het met een begeleidend schrijven door naar de kgb: 

‘Dit rapport bevat informatie die de naam van de Sovjetwetenschap be-

kladt [...]. Wij achten het opportuun de auteurs ervan te laten bestraffen 

door de partij en de strafrechter.’47

 Zijn ideeën over vergelding waren wellicht hardvochtig, maar de angst 

van de apparatsjik van het ministerie van Energie was niet ongegrond.48 

Het was ondenkbaar dat ze de buitenwereld de ware oorzaken van de 
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ramp zouden onthullen: het ontwerp van de reactor zelf, de systemati-

sche en langetermijnfouten en de cultuur van geheimzinnigheid en ont-

kenningen rond het nucleaire programma van de Sovjet-Unie, en de ar-

rogantie van de hogergeplaatste wetenschappers die leidinggaven aan de 

implementatie ervan. Werden gebreken in het ontwerp van de rbmk-re-

actor door het rapport erkend, dan kwam de verantwoordelijkheid voor 

het ongeluk bij de hoofdontwerper en de voorzitter van de Academie van 

Wetenschappen te liggen. In een samenleving waarin de wetenschaps-

cultus religie had vervangen, behoorden de nucleaire kopstukken tot de 

heiligste iconen: steunpilaren van de Sovjetstaat. Als toestemming werd 

gegeven om die omver te werpen, zou de integriteit van het hele systeem 

waarop de ussr was gebouwd, worden ondermijnd. Zij kónden niet 

schuldig worden bevonden.

 Legasovs voordracht was meesterlijk. Het academielid, die vijf uur aan 

één stuk sprak via tolken, hield zijn publiek in de ban. Hij schetste gede-

tailleerd het ontwerp van de reactor, waarbij hij uitkwam voor bepaalde 

‘schaduwzijden’ maar feiten die hem niet goed uitkwamen verbloemde. 

Daarna gaf hij een minutieuze reconstructie van de achtereenvolgende 

gebeurtenissen tijdens het ongeluk, die veel schokkender waren dan de 

westerse deskundigen zich hadden voorgesteld.49 Na afloop werden hem 

urenlang vragen gesteld, die Legasov en zijn team bijna allemaal beant-

woordden. Toen verslaggevers doorvroegen over de nadelen van het reac-

torontwerp die hij had genoemd, antwoordde Legasov: ‘Het gebrek van 

het systeem kwam erop neer dat de ontwerpers niet hadden voorzien 

welke onhandige en domme handelingen de operators konden verrich-

ten.’ Toch erkende hij dat ‘ongeveer de helft’ van de veertien resterende 

rbmk-reactors al was stilgelegd voor technische aanpassingen, ‘om de 

veiligheid ervan te vergroten’.50

 De afgevaardigden waren onder de indruk van deze ogenschijnlijk on-

gekende openhartigheid van Sovjetwetenschappers. Ze waren gerustge-

steld door de gedachte dat de ramp een uitzonderlijke gebeurtenis was 

die van gering belang was voor de nucleaire veiligheid buiten de ussr en 

dat consequenties voor de volksgezondheid en het milieu binnen aan-

vaardbare grenzen bleven. Ze verlieten de zaal dan ook met het volste 

vertrouwen in de toekomst van de Sovjetkernenergie, en van hun indus-
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trie wereldwijd. Toen ze aan het eind van de week uit Wenen vertrokken 

was de stemming goed, triomfantelijk bijna.51 De conferentie was voor de 

Sovjet-Unie, en voor Valeri Legasov persoonlijk, volgens een Britse fysi-

cus in de Bulletin of Atomic Sciences ‘een pr-overwinning’.

 Legasov ging na zijn terugkeer in Moskou rechtstreeks naar het 

Koertsjatov-instituut en rende via de trap naar de derde verdieping. ‘Vic-

torie!’ riep hij tegen een vriend.52

 Desalniettemin waren er nog altijd knagende vragen.

 Halverwege de conferentie, tijdens een koffiepauze tussen de drie da-

gen durende zittingen die ontoegankelijk waren voor de media, had Ri-

chard Wilson, fysicus aan het mit, twee leden van de Sovjetdelegatie aan-

geklampt met een vraag waar hij mee worstelde. In het exemplaar van 

het rapport dat Wilson had bemachtigd, dat in allerijl was vertaald door 

het Amerikaanse ministerie van Energie en dat vol stond met tabellen en 

cijfers, leken de eenvoudige rekensommen hier en daar niet te kloppen: 

de som van de getallen voor de radioactieve fall-out in specifieke regio’s 

van de ussr leek niet te stroken met het totaal dat aan het eind werd ge-

noemd. De twee Sovjetgedelegeerden moesten toegeven dat de getallen 

mogelijk niet helemaal juist waren. Jaren later hoorde Wilson dat zes 

pagina’s met gegevens over de besmetting van Wit-Rusland en Rusland 

op bevel van Legasov uit het rapport waren verwijderd. Op bevel van pre-

mier Ryzjkov persoonlijk had hij geknoeid met het rapport.53

 ‘Ik heb niet gelogen in Wenen,’ zei Legasov tegen zijn collega’s in een 

rapport dat hij twee maanden later aanbood aan de Academie van Weten-

schappen van de Sovjet-Unie. ‘Maar ik heb ook niet de hele waarheid 
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In de donkere kamer vlak onder het dak stonden de soldaten op een rij te 

wachten tot hun kameraden hun uitrusting hadden gecontroleerd.1 Ze 

bonden voor hun olijfgroene uniform een loden schort die tot hun knie-

en kwam en bevestigden stukken lichtgrijs metaal, die uit platen van 3 

millimeter dik waren gesneden, tegen hun borst, hun achterhoofd en 

hun wervelkolom; het bolde rond hun kruis en in hun schoenen. Ze 

droegen een groene kap van canvas strak om hun gezicht. De mannen 

deden zware gasmaskers voor en een bril om hun ogen te beschermen. 

Sommigen zetten een kunststof bouwhelm op.

 ‘Zijn jullie klaar?’ vroeg generaal Tarakanov. Zijn stemde weergalmde 

in de betonnen ruimte. De ogen van de eerste vijf man schitterden van 

angst en ze liepen richting de trap. Boven aangekomen sloegen ze rechts 

af en liepen ze achter hun gids aan door een duistere gang richting een 

rafelig stuk verblindende hemel: een gat dat met explosieven in de schil 

van het gebouw was gemaakt en waar net een man doorheen kon. Dit 

was de doorgang naar zone M, het dak boven eenheid drie, waar de 

brandweerlieden maanden eerder uit alle macht hadden geprobeerd het 

brandende puin uit reactor vier te blussen.

 Generaal Tarakanov had de daken geordend op hoogte en ernst van 

besmetting.2 Elk gebied noemde hij naar een vrouw in zijn leven: gebied 

K (Katja), waar de gammavelden waarden van 1000 röntgen bereikten, 

gebied N (Natasja), tot 2000 röntgen en tot slot gebied M (van Masja, de 
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oudere zus van de generaal).3 Hier spraken de mannen slechts op fluis-

tertoon over het stralingsniveau. Gebied M bood direct uitzicht op de 

gapende schil van eenheid vier en de restanten van de verwoeste reactor 

erin. Het was er een janboel van geblakerd puin en brokken metselwerk 

die door de kracht van de ontploffing door de lucht waren gevlogen. Het 

lag er bezaaid met verwrongen ijzeren staven uit het gewapend beton en 

restanten van apparatuur die uit de reactorruimte waren geslingerd, 

sommige bijna een halve ton zwaar. Grafietblokken die ooit de kern van 

de reactor hadden gevormd, lagen her en der verspreid, deels wit uitge-

slagen, misschien door de hitte van de explosie, maar waren verder nog 

gaaf. Het stralingsniveau eromheen liep op tot maar liefst 10.000 rönt-

gen per uur, genoeg voor een fatale dosis in minder dan drie minuten.4

Generaal Nikolaj Tarakanov, onderbevelhebber van de burgerbescher-

mingstroepen van de ussr, was tweeënvijftig jaar: een kalende en kleine 

Kozak, de vijfde van zeven kinderen, die er getuige van was geweest hoe 

zijn dorp door de nazi’s werd platgebrand. Om bij het leger te kunnen 

had hij gelogen over zijn leeftijd, en vijftien jaar later promoveerde hij in 

de technische krijgswetenschappen. Tarakanov was gespecialiseerd in 

genie-inzet na een kernoorlog en had voor de Sovjetstrijdkrachten twee 

handboeken geschreven over de wederopbouw na een nucleaire aanval. 

Hij onderzocht gedetailleerde scenario’s waarin de verwachte verwoes-

tingen als gevolg van Amerikaanse raketaanvallen op de grote steden in 

de ussr werden nagebootst: akelige visualisaties van honderdduizenden 

doden, een bevolking die met moeite in leven bleef in een vergiftigd 

landschap en essentiële industrieën die ondergronds werden herbouwd 

in het onontgonnen achterland van het rijk. In 1970 voerde hij voor het 

eerst experimenten uit op een militair testterrein in Noginsk, buiten 

Moskou, waar een stadje was gebouwd om de postapocalyptische stede-

lijke omgeving te simuleren, compleet met bergen puin en verwoeste 

gebouwen. Daar ontwikkelde hij samen met anderen de technieken en 

protocollen en het reusachtige bouwmaterieel – de gepantserde graafma-

chines en bulldozers, de imr-2-voertuigen met hun telescooparmen en 

mechanische grijpers – dat begin mei in de meest radioactieve gebieden 

van de speciale zone in Tsjernobyl was ingezet. Maar het was inmiddels 
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september. In gebied M hadden de plannen en de technologie gefaald, 

en Tarakanov stuurde zijn mannen nu gewapend met niet meer dan een 

schop de strijd in.

 Aan het eind van de gang verzamelden de soldaten op de drempel 

moed. Hun ademhaling raspte in hun rubberen masker. Een officier 

drukte op zijn stopwatch en vijf mannen stapten het licht in.

In de vier maanden sinds Ivan Silajev op de Sovjettelevisie het plan had 

aangekondigd voor de bouw van een sarcofaag om de resten van reactor 

vier voorgoed te begraven, was in de zone een nieuw legertje architecten, 

technici en bouwvakkers gerekruteerd dat 24 uur per dag werkte aan de 

verwezenlijking hiervan. Terwijl hun rivalen op het ministerie van Ener-

gie de verantwoordelijkheid hadden gekregen voor de herstart van de 

overige drie reactors van de krachtcentrale, werd het sarcofaagproject 

toevertrouwd aan een constructie-eenheid die voor dit doel was gefor-

meerd door het ministerie van Middelzware Machinebouw en die werd 

aangeduid met us-605. De talloze met afkortingen aangeduide agent-

schappen en onderafdelingen van het hele ministerie werd gevraagd een 

ontwerp voor het nieuwe bouwwerk te maken: het Wetenschappelijk On-

derzoeks- en Ontwerpinstituut van de Unie, de vnipiet; de belangrijkste 

bouwafdeling van het ministerie, de zogenoemde smt-1; en nikimt, het 

experimenteel laboratorium voor onderzoek en ontwikkeling in nucleai-

re bouwprojecten.

 Het definitieve concept zou uiteindelijk worden gekozen uit een selec-

tie van achttien ontwerpen.5 Ingenieurs van het reactorontwerpbureau, 

nikiet, stelden voor de verwoeste reactor te vullen met holle loden bal-

len.6 Anderen opperden hem te begraven onder een reusachtige berg 

verpulverd steen of een gat te graven onder eenheid vier dat zo groot was 

dat de reactor erin zou vallen zodat de aarde hem in z’n geheel kon op-

slokken.7 Jefim Slavski, de strijdlustige baas van Sredmasj, kwam tijdens 

de eerste vergaderingen over het onderwerp met zijn eigen, typerend ri-

goureuze oplossing: verdrink de hele troep in beton en zet het uit je 

hoofd.8 Het voorstel van de grote Jefim werd met een pijnlijke stilte be-

groet, die ten slotte werd verbroken door Anatoli Aleksandrov. Het hoofd 

van het Koertsjatov-instituut wees op de hinderlijke fysica van Slavski’s 
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aanpak: het was vanwege de blijvende desintegratiewarmte van de nucle-

aire brandstof die in de reactor achterbleef onpraktisch, zo niet onmoge-

lijk om deze te verzegelen.

 Hoe aantrekkelijk het ook was om de resten van reactor vier volledig af 

te sluiten van de atmosfeer, de splijtstofmassa vereiste zowel wijdvertak-

te ventilatie, zodat deze continu veilig kon afkoelen, als voortdurend toe-

zicht dat een waarschuwing gaf wanneer een nieuwe kettingreactie be-

gon. De ruïne moest worden bedekt met een beschermende schil, al wist 

niemand hoe ze dit voor elkaar moesten krijgen. Eenheid vier was zo 

wijdvertakt – ze had een oppervlak van bijna een voetbalveld – dat een 

dak de steun vergde van verticale zuilen die binnen de omtrek moesten 

worden gebouwd. Maar het gebied was nog altijd een niemandsland vol 

ingestorte muren, kapotte apparatuur en verbrijzeld beton, grotendeels 

begraven onder de duizenden tonnen zand en ander materiaal die vanuit 

de helikopters van generaal Antosjkin waren gedropt. De ingenieurs wis-

ten niet of er nog iets in de ruïne voldoende structurele integriteit bezat 

om het gewicht van zelfs het dunste dak te dragen. En door de straling 

was het vrijwel onmogelijk om daarachter te komen.

 Enkele van de geopperde architectonische oplossingen getuigden van 

grote ambitie, zoals een gewelf met een spanwijdte van 230 meter en het 

voorstel om een reeks geprefabriceerde koepels over de hele breedte van 

de reactorhal te rollen. Een andere was een reusachtig dak uit één stuk 

dat aan een rij schuine stalen armen hing, die op zes meter van elkaar in 

de hoogte staken, een ontwerp dat de ingenieurs sardonisch ‘Heil Hitler’ 

noemden.9 De bouw van deze fantastische voorstellen vergde echter ja-

ren, tegen astronomische kosten; of de plannen gingen het toenmalige 

technisch vermogen van de Sovjets domweg boven de pet. Het uiteinde-

lijke ontwerp was het gevolg van een typisch onrealistisch tijdschema 

van het Politbureau en de verschrikkelijke omstandigheden op de bouw-

plaats. Wat er ook om eenheid vier heen zou worden gebouwd, het moest 

zo snel mogelijk klaar zijn, niet binnen een paar jaar maar binnen enke-

le maanden, om de verspreiding van radioactiviteit een halt toe te roepen 

en ook om eenheden één, twee en drie relatief veilig opnieuw te kunnen 

inschakelen. Zodoende werd er nog iets gered van het besmeurde tech-

nologische prestige van de ussr.

DRU
KPR

OEF



322

de dood van een wereldrijk

 De technische uitdagingen waren echter enorm, niet in de laatste 

plaats omdat het gebouw op afstand in elkaar moest worden gezet.10 Het 

stralingsniveau rond de geruïneerde eenheid vier was zelfs nadat deze 

was volgegooid met zand en in gesmolten lood was ondergedompeld nog 

zo hoog dat niemand er langer dan drie minuten per keer mocht werken. 

De technici wilden het nieuwe bouwontwerp daarom opbouwen uit ge-

prefabriceerde secties, die met behulp van kranen en robots werden sa-

mengevoegd.11 En ze moesten opschieten.12 Op 5 juni gaf Gorbatsjov 

Slavski en zijn mensen tot september de tijd om het nieuwe gebouw te 

voltooien: minder dan vier maanden voor een van de gevaarlijkste en 

meest ambitieuze staaltjes bouwtechniek uit de geschiedenis. Nog voor 

de ingenieurs en architecten in Moskou het eens waren over een uitvoer-

baar ontwerp, begon het werk op de bouwplaats al.

Om de totale blootstelling aan straling te beperken, wisselden de teams 

van Sredmasj us-605 elkaar om de twee maanden af in de Tsjernobylzo-

ne.13 De eerste ploeg, die op 20 mei begon, moest de rotzooi opruimen 

die was achtergebleven na de afgebroken herstelpogingen van het minis-

terie van Energie: een wirwar aan geblokkeerde wegen, verwoest materi-

eel en half afgemaakte betonneerprojecten. Daarna konden ze de vereiste 

infrastructuur voor de gigantische projecten aanleggen.14 Ze moesten 

voor huisvesting, voedsel en rioolwaterverwerking zorgen voor twintig-

duizend man, van wie de meerderheid militaire reservisten waren, die in 

dienst waren gesteld van Sredmasj en partizanen werden genoemd. Het 

ministerie van Middelzware Machinebouw beschouwde zijn technische 

deskundigen – architecten, ingenieurs, wetenschappers, elektriciens, do-

simetristen – als onvervangbaar. Ze moesten tegen te veel straling wor-

den beschermd, zodat ze zo lang mogelijk in de zone konden werken. De 

vaak middelbare partizanen werden echter als onwetend, ongeschoold 

en vervangbaar beschouwd.15 Zij werden waar het maar nodig was inge-

zet in de vuurlinie, het ene peloton na het andere, om handmatige taken 

uit te voeren in zones met hoge straling. Deze mannen werden binnen 

enkele uren of minuten blootgesteld aan een maximale dosis voor ze 

naar huis werden gestuurd en door ander kanonnenvoer werden vervan-

gen.
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 Het belangrijkste werk van de eerste ploeg was ervoor te zorgen dat 

het ministerie van Middelzware Machinebouw zijn voornaamste be-

schermingsmiddel tegen straling zonder onderbreken kreeg aangevoerd: 

gewapend beton.16 De spoorlijnen en cementfabrieken die waren ge-

bruikt tijdens de bouw van de eerste vier reactors van Tsjernobyl lagen 

rechtstreeks op de weg van de eerste pluimen zware fall-out uit eenheid 

vier. Ze waren zo zwaar besmet dat ze moesten worden verlaten. Voor 

het bouwwerk begon, legden de ingenieurs van Sredmasj 35 kilometer 

nieuwe wegen aan en bouwden ze ontsmettingsstations, een overstapsta-

tion, een haven om transporten van een half miljoen ton grind via de ri-

vier in te ontvangen en drie nieuwe betonfabrieken.17

 Vervolgens belegerden de ingenieurs de reactor, waarbij ze deze lang-

zaam van achter een reeks ‘pioniersmuren’ benaderden om de bouwvak-

kers te beschermen tegen het onzichtbare spervuur van gammastralen 

die uit de overblijfselen stroomden.18 De technici lasten op veilige af-

stand holle staalvormen met een oppervlak van 2,3 meter en een lengte 

van bijna 7 meter, die ze als reusachtige bakstenen op vrachtwagons 

laadden. Met behulp van gepantserde genievoertuigen duwden ze deze 

naar een positie rond de reactor en met pompen op een afstand van 300 

meter goten ze ze in beton, inclusief de vrachtwagons. De resulterende 

muren van ruim 6 meter hoog en 7 meter dik wierpen een ‘gammascha-

duw’ waarin de bouwvakkers maximaal vijf minuten per keer konden 

werken.19 Ook de bodem om hen heen werd ontsmet: besproeid met een 

stof onderdrukkende oplossing en bedekt met nog een laag beton van 

anderhalve meter dik.20

 Het werk was meedogenloos en ging 24 uur per dag door, zeven da-

gen per week in vier ploegen van elk zes uur.21 ’s Nachts werd de bouw-

plaats met zoeklichten en van boven met een zeppelin aan een ketting 

verlicht. De regeringscommissie mat de voortgang van de bouwteams 

volgens de Sovjetmeetlat af aan de hoeveelheid gewapend beton die ze 

dagelijks goten en zette hen aanhoudend onder druk. Halverwege de zo-

mer werd een verbluffende 1000 kuub beton – 12.000 ton – per etmaal 

geproduceerd door de Sredmasj-fabrieken. Dit werd in allerijl naar de 

restanten van eenheid vier vervoerd in groepen cementwagens, die met 

100 kilometer per uur over de gloednieuwe wegen denderden. De chauf-
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feurs reden zo hard om te voorkomen dat hun lading in de zomerwarm-

te stolde, en uit angst voor de straling in de lucht om hen heen.22 Binnen 

de kortste keren wemelde het langs de wegen van de wrakken van gekan-

telde vrachtwagens.

 In juli en augustus vulde de tweede ploeg Sredmasj-ingenieurs de 

ruimte tussen de eerste pioniersmuur en de muren van eenheid vier met 

nog meer beton, puin en brokstukken en besmette uitrusting.23 Vanaf dit 

fundament bouwden ze op. Drie sterke Demag-kranen, waaronder twee 

mechanische monsters op rupsbanden die voor 4,5 miljoen roebel uit 

West-Duitsland waren geïmporteerd, arriveerden per spoor in de zone. 

Deze konden bijna twintig keer zoveel tillen als normale kranen en wer-

den gebruikt om kolossale geprefabriceerde stalen vormen te installeren 

die weer werden opgevuld met nog meer beton. Zo begroeven ze de stei-

le helling van zwaar radioactief puin die van de noordkant van het reac-

torgebouw was neergekomen.24 Dit werd de cascademuur, die bestond 

uit een reeks terrassen: vier reusachtige treden van elk 50 meter lang en 

12 meter hoog. Het leek op de tempel van een of andere wraakzuchtige 

prehistorische god. De mannen en machines die in de schaduw ervan 

werkten vielen in het niet bij het bouwwerk, en mens noch machine kon 

er lang bij in de buurt blijven. De motoren van de betonpompen pruttel-

den en begaven het als ze er te dichtbij stonden, en de meters op de ap-

paratuur van de dosimetristen sloegen op hol, als kompasnaalden in een 

magnetisch veld.25 Dit verschijnsel konden de deskundigen nooit tot te-

vredenheid verklaren.

 De stalen vormen van de cascademuur werden van tevoren tot reus-

achtige secties gevormd die door de kranen op hun plaats werden gehou-

den tot ze in beton werden begraven.26 Het werk duurde weken. Als ge-

volg van gaten en holtes in de muren van eenheid vier stroomden 

duizenden kuub vloeibaar beton voor niets in de bouwval, waar ze de 

kelder, gangen en trapportalen vulden, tot de gaten konden worden ge-

dicht. Als de specie hard was, ontkoppelden op afstand bediende pyro-

bouten de kraankabels, waarna de volgende sectie werd opgehesen. Toen 

de hoeksectie van de cascademuur, een toren van zestien verdiepingen 

boven de grond, in een kokend gammaveld, eindelijk werd bevestigd, 

werkten de pyrobouten niet. De deskundigen van Sredmasj zochten een 
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vrijwilliger onder de partizanen die bereid was zich met een afzonderlij-

ke kraan te laten ophijsen en de kabels met de hand los te maken. Voor 

hij aan de slag ging gaven ze hem drie verschillende dosimeters om de 

blootstelling tijdens de missie te meten. Toen hij een uur later weer op 

de grond stond, werd hij beloond met 3000 roebel, een doos wodka en 

onmiddellijke demobilisatie. Uit angst voor wat ze hem zouden vertel-

len, gooide hij de dosimeters weg.

Terwijl de technici van Sredmasj bezig waren met de sarcofaag, probeer-

de een wetenschappelijke taakgroep van het Koertsjatov-instituut het 

mysterie te ontraadselen wat er met de 180 ton splijtstof was gebeurd die 

zich volgens hen nog steeds ergens binnen de steeds hoger wordende 

muren moest bevinden.27 Aanvankelijk dachten de wetenschappers dat 

het grootste deel van het uranium door de explosie uit het reactorvat was 

gevlogen en verspreid binnen de restanten van de reactorhal moest lig-

gen. De stralingsmeters die door een helikopter in de puinhoop werden 

neergelaten gaven evenwel geen aanwijzingen dat het zich daar bevond. 

Als zelfs de geringste hoeveelheden uraniumbrandstof en grafietmode-

rator nog gaaf waren en zich in de juiste configuratie binnen het reactor-

vat bevonden, zo vreesde academielid Legasov nu, kon dat tot kritikaliteit 

leiden: het begin van een nieuwe nucleaire kettingreactie die niemand 

kon beheersen, wat zou leiden tot de uitstroming van nog meer radionu-

cliden in de atmosfeer rond de centrale. Zijn rivaal Velichov was bang dat 

de Sredmasj-bouwvakkers, die in het wilde weg beton over de verspreide 

clusters nucleaire brandstof pompten, misschien onbedoeld een kolossa-

le atoomtijdbom maakten.28

 Toch waren hun eerste pogingen om de uraniumsplijtstof in de reac-

torhal zelf te vinden mislukt.29 De leden van de Koertsjatov-taskforce ma-

ten op alle beschikbare routes naar het reactorvat door het puin blootstel-

ling aan straling van duizenden röntgen per uur, van onder, van boven 

en van de zijkanten; ze zochten gesmolten lood en het gesmolten residu 

van het zand, boorcarbide of het dolomiet dat met de helikopters was 

gedropt. Maar ze vonden er geen spoor van, en in elk geval geen spoor 

van de splijtstof.

 Ten slotte bereikten de Koertsjatov-wetenschappers een van de vertrek-
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ken in de kelder van de reactorhal, drie verdiepingen eronder, een stuk 

ten oosten van het reactorvat zelf. Het team had een apparaat dat doses 

van maar liefst 3000 röntgen per uur kon meten en mat onderweg relatief 

aanvaardbare stralingsniveaus. Vervolgens duwden ze de sensor van de 

radiometer in de ruimte pal boven hun hoofd. Daar, in compartiment 

217/2 op markering +6, stuitte het op zo’n heet gammaveld dat het appa-

raat maximaal uitsloeg en het vervolgens begaf doordat het mechanisme 

het niet aankon. Wat zich daar bevond, was ongelooflijk radioactief en 

bood mogelijk een aanwijzing voor de locatie van de honderden tonnen 

zoekgeraakte splijtstof. Maar iedereen die de duisternis van gang 217/2 

betrad om erachter te komen wat het was, liep het risico binnen enkele 

minuten of seconden een dodelijke dosis gammastraling op te lopen.

Eind augustus sloot Aleksandr Borovoj, een gezette negenenveertigjari-

ge neutrinofysicus die al ruim twintig jaar op het Koertsjatov-instituut 

werkte, zich vanuit Moskou aan bij de taskforce.30 Het was warm toen hij 

uit de Raketa-draagvleugelboot stapte in Tsjernobyl, waar hij een kaki 

overall en twee enveloppen met stofmaskers kreeg, waar echter geen ge-

bruiksaanwijzing bij werd geleverd. Die avond kwam zijn oud-collega 

van het instituut die net klaar was met zijn eigen dienst langs om te ver-

tellen hoe je in de zones van de verwoeste centrale met hoge doses stra-

ling in leven bleef. Hij had die ‘geboden’ zelf op grond van maandenlan-

ge praktijkervaring opgesteld. Om niet te verdwalen, zei hij tegen 

Borovoj, moest hij nooit een vertrek in gaan dat niet elektrisch verlicht 

was en altijd een zaklamp én lucifers meenemen voor het geval de eerste 

het niet deed. Hij waarschuwde voor water dat van boven neerkwam, 

omdat dit ernstige besmetting in de neus, ogen of mond kon veroorza-

ken. Maar Borovoj moest bovenal alert zijn op de geur van ozon – het 

eerste gebod. De docenten in Moskou vertellen je misschien dat straling 

nergens naar ruikt of smaakt, legde hij uit, maar die zijn nog nooit in 

Tsjernobyl geweest. Zeer krachtige gammavelden van 100 röntgen per 

uur of hoger, waardoor acute stralingsziekte kan ontstaan, veroorzaken 

zo’n sterke ionisatie van de lucht dat het een typisch aroma geeft, net 

zoals na een onweersbui. Als je ozon ruikt, moet je er als de wiedeweerga 

vandoor, zei zijn collega.
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 De volgende ochtend werd Borovoj op bevel van academielid Legasov 

voor het eerst op verkenning gestuurd naar eenheid vier.

Terwijl de Koertsjatov-taskforce bleef zoeken naar de splijtstof en de 

Sredmasj-teams zwoegden om de sarcofaag te voltooien, haastten de 

technici van het ministerie van Energie zich om hun eigen deadline te 

halen. Het Politbureau had publiekelijk beloofd dat de eerste twee van de 

drie resterende reactors van Tsjernobyl weer zouden werken voor de win-

ter inviel.31 Nu de ontwerpfouten in de rbmk eindelijk duidelijk aan het 

licht waren gekomen, moesten de deskundigen echter eerst de reactors 

aanpassen zodat ze veilig konden worden ingeschakeld. Ze verbeterden 

de prestaties ervan door de dampbelcoëfficiënt en het functioneren van 

de regelstaven te veranderen.32 Tegelijkertijd moesten ze de hele kern-

centrale van boven tot onder ontsmetten, zodat de gebouwen zelf geen 

gevaar meer waren voor de operators die er werkten. De kabeltunnels in 

de kelder onder de vier reactors, die tijdens het ongeluk waren over-

stroomd met radioactief water, werden leeggepompt, en de betonnen 

vloeren en onbrandbare deklagen werden weggebeiteld, fijngemalen en 

vervangen. De muren en vloeren van de kerncentrale werden geschuurd 

met zuur, afgekrabd met sneldrogende polymeeroplossingen of bedekt 

met dik plastic. Het ventilatiesysteem werd vervangen of ontdaan van 

radioactief stof en hete deeltjes, en alle elektrische apparatuur in het gi-

gantische complex werd schoongeboend met een oplossing van alcohol 

en freon; dit proces begon in juni en zou nog drie jaar doorgaan.33

 Het gevaarlijkste probleem bevond zich echter boven hun hoofden. 

De ziggoeratdaken van eenheid drie en de platforms van de rood-wit ge-

streepte ontluchtingsschoorsteen die boven het wrak van eenheid vier 

uittorenden, waren vier maanden na de explosie nog altijd bedekt met 

grafietfragmenten en grote en kleine onderdelen van de reactor. Splijt-

stofelementen, uraniumoxidetabletten, regelstaven en zirkoniumkana-

len lagen waar ze waren neergekomen, in een wirwar van brandslangen, 

achtergelaten door de brandweerlieden die weken eerder waren overle-

den in ziekenhuis zes. Het puin lag soms in verraderlijke bergen: een 

betonnen plaat van 5 ton uit de centrale ruimte die door de ontploffing in 

de lucht was gevlogen, was tussen glibberige stapels reactorgrafiet te-
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rechtgekomen.34 Elders, waar het bitumen tijdens de brand was gesmol-

ten, bleven de brokstukken aan het dak vastzitten. Alles was zwaar radio-

actief en moest worden verwijderd voor operators veilig konden 

terugkeren naar de vertrekken eronder om de reactor en de turbines van 

eenheid drie weer in werking te stellen.

 De regeringscommissie wendde zich opnieuw tot nikimt, hetzelfde 

laboratorium in Moskou dat het gebruik had voorgesteld van de beetwor-

telpulp die nu over de zone werd gesproeid ter bestrijding van het stof.35 

De wetenschappers kwamen met nog een ingenieuze maar zuinige op-

lossing: het gebruik van lompen die in de textielindustrie als afvalpro-

duct overbleven, waarmee ze grote matten konden maken, die werden 

geweekt in een goedkope, in water oplosbare lijm en op de daken werden 

gelegd, waar ze zich aan de brokstukken hechtten. Als de lijm droog was, 

konden ze dit ‘vloeipapier’, inclusief het radioactieve puin, optillen en 

begraven. De eerste proeven van de wetenschappers waren succesvol: 

met een vierkante meter vloeipapier konden ze 200 kilo brokstukken van 

een hoogte van 70 meter verwijderen. Toen ze toestemming vroegen om 

de reusachtige Demag-kranen te gebruiken om het vloeipapier op het 

dak van eenheid drie te tillen, weigerde de commissie die echter. De kra-

nen waren 24 uur per dag nodig voor de bouw van de sarcofaag en kon-

den niet worden gemist. Het team van nikimt voerde met succes een 

tweede experiment uit, waarbij het hun uitvinding vanuit helikopters liet 

neerzakken, maar het kreeg geen toestemming om te vliegen, aangezien 

de rotorwind te veel giftig stof in de rondte blies.

 De technici van het ministerie van Energie wilden intussen het puin 

reinigen met behulp van robots: een die speciaal was bedoeld om radio-

actief materiaal aan te pakken, en die in West-Duitsland was gekocht en 

de bijnaam ‘Joker’ had, en twee op afstand bedienbare voertuigen die 

waren bedoeld voor het maanonderzoekprogramma van de Sovjet-Unie, 

en nu waren voorzien van kleine bulldozerbladen.36 Om tijd te besparen 

en te vermijden dat ze de brokstukken naar afzonderlijke afvalverwer-

kingsplaatsen moesten brengen, besloten de technici deze gewoon over 

de rand van het dak in de ingewanden van eenheid vier terug te schuiven. 

De gevoelige elektronica van Joker begaf het echter al snel in de gamma-

velden van gebied M. Zelfs de machines die bedoeld waren voor op het 
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maanoppervlak waren geen partij voor het vijandige nieuwe landschap 

dat hun op het dak van de verwoeste krachtcentrale wachtte. Het kunst-

matige brein raakte in de war, de wielen liepen vast in het bitumen, kwa-

men klem te zitten tussen blokken metselwerk of raakten verstrikt in 

hun eigen kabels, en de robots kwamen een voor een stotterend tot stil-

stand.

Op 16 september ontving generaal Tarakanov een gecodeerde boodschap 

waarin hij werd ontboden op een vergadering van de regeringscommis-

sie in Tsjernobyl.37 Boris Sjtsjerbina, die zijn rapport over de oorzaken 

van het ongeluk aan Gorbatsjov had aangeboden, was inmiddels weer 

voltijdvoorzitter van de commissie. De vergadering kwam even na 16.00 

uur samen in Sjtsjerbina’s met lood beklede werkruimte in het partijco-

mitégebouw van het district aan de Leninstraat. De chef van de stralings-

verkenners die de leiding had over de schoonmaakoperatie boven een-

heid drie nam als eerste het woord. Joeri Samojlenko, een gezette 

Oekraïner met een slordige donkere haarbos en een sombere blik, zag er 

afgetobd uit. Hij had donkere oogleden en wallen onder zijn ogen. Hij 

rookte onophoudelijk.

 Aan de hand van een plattegrondschets van de daken, die vol stond 

met stralingsmetingen en was gemarkeerd met rode vlaggetjes en sterre-

tjes om de meest acute gevaren aan te geven, zette hij de situatie waar ze 

mee te maken hadden uiteen.38 Alle technologische en geautomatiseerde 

middelen om het puin op te ruimen waren mislukt. De stralingsniveaus 

waren gigantisch. Maar de daken moesten worden gezuiverd voor de sar-

cofaag werd verzegeld, waarmee de enige bewaarplaats voor de meest 

besmette reactoroverblijfselen voorgoed werd afgesloten. Alle andere 

mogelijkheden waren beproefd. Het werd tijd om de klus handmatig 

door mensen te laten klaren, zei hij.

 Er volgde een ernstige stilte.

 De campagne met bio-roboty – biorobots – was begonnen.

 Drie dagen later begonnen Tarakanovs soldaten aan hun operatie, in 

de middag van 19 september.39 Ze hadden zich haastig geprepareerd en 

hun uitrusting was geïmproviseerd. In zone M was een eerste test uitge-

voerd door een radioloog van het korps Geneeskundige Troepen, die met 
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experimentele beschermende kleding en tien dosimeters het dak op was 

gegaan om de blootstelling aan straling te bepalen. Gehuld in zijn capu-

chon, loden schort, masker en stukken loodplaat die van de muren van 

overheidsgebouwen in Tsjernobyl waren getrokken, rende de radioloog 

over het dak. Daar keek hij vlug om zich heen en gooide toen vijf schep-

pen vol grafiet over de rand in de ruïne van eenheid vier. In één minuut 

en dertien seconden absorbeerde hij een dosis van 15 rem en verwierf hij 

de orde van de Rode Ster. Zijn uitrusting had de blootstelling met iets 

meer dan een derde verminderd, maar het gammaveld was zo sterk dat 

het lood in de praktijk weinig verschil maakte. Voor de soldaten na hem 

bleef snelheid de beste bescherming.

 Tarakanov liet een levensgroot proefmodel van de daken bouwen om 

zijn troepen voor te bereiden op het slagveld: een nieuw postapocalyp-

tisch oefenterrein, dat dit keer naar het leven was gemaakt. Het was ge-

baseerd op luchtfoto’s van de krachtcentrale, waar verspreid namaakgra-

fietblokken, -splijtstofelementen en -stukken zirkoniumleiding op lagen. 

Hij verstrekte hun primitieve en haastig gemaakte uitrusting, zoals spa-

den, harken en houten draagbaren om grote brokstukken mee af te voe-

ren. Ze moesten stukken nucleaire brandstof met lange tangen oppak-

ken en ze kregen mokers om de stukken puin die vastzaten in gesmolten 

bitumen los te breken. Tarakanov liet de mannen in het vertrek vlak bij 

het dak bijeenkomen en lichtte hen met behulp van cctv-beelden die van 

boven kwamen in over hun taken. Hij hield dezelfde toespraak voor elk 

nieuw detachement: ‘Ik verzoek ieder van jullie die denkt het niet aan te 

kunnen of die zich ziek voelt om het team te verlaten!’40 Velen waren nog 

jong en hadden er weinig zin in. Maar als zij het niet deden, wie dan 

wel?41

 De generaal beweerde jaren later dat niemand de gelederen had ver-

broken.42

 Boven op het dak struikelden en renden de mannen, gehinderd door 

hun onhandige harnas. Hun met lood beklede schoenen gleden en glib-

berden over het gladde grafiet. Ze renden over hellingen en klauterden 

ladders op en kwamen even op adem in de gammastraling van de ont-

luchtingsschacht. Ze schepten een paar stukjes radioactief afval op, lie-

pen naar de rand en gooiden ze in de lucht boven wat er nog over was van 
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reactor vier. Met een stopwatch werd het werk van alle mannen bijgehou-

den om de geschatte dosis onder de voorgeschreven 25 rem te houden. 

Drie minuten, twee minuten, veertig seconden: het was zo voorbij en 

werd aangegeven door een loeiende elektrische sirene of een rinkelende 

bel. Ze mochten maar één keer het dak op, maar sommige mannen gin-

gen telkens weer terug. Hun ogen prikten en ze hadden een metaals-

maak in hun mond; het leek wel alsof ze geen gebit meer hadden.43 Voor-

malig oorlogsfotograaf Igor Kostin werd in zone M bevangen door een 

mystieke sensatie, alsof hij een andere wereld verkende. De straling was 

zo intens dat deze later te zien was op de film. Hij was in Kostins came-

ra’s gedrongen, via de tandjes omhooggegaan en had onder aan zijn fo-

to’s spookachtige sporen nagelaten, als waterlijnen na een overstroming.

 Wanneer de mannen weer beneden waren, hadden ze het gevoel dat 

hun bloed was weggezogen door vampiers. Ze gingen opgekruld liggen 

en konden niet meer bewegen. Specialisten uit Obninsk tekenden het 

werk van iedere soldaat op in een register, en daarbij legden ze met de 

precisie van een kruidenier de uitputting puntsgewijs vast:

Doedin N.S. – Gooide zeven zirkoniumleidingen van maximaal 30 kilo naar 

beneden.

Barsov I.M. – Verwijderde twee leidingen met een diameter van 80 mm, lengte 

van 30-40 cm [...] 10 zirkoniumleidingen [...] van 25 kilo.

Bitsjkov V.S. – Sloeg met een moker een blok grafiet stuk dat vastzat in het bi-

tumen.

Kazmin N.D. – Gooide grafietstukken van maximaal 200 kilo naar beneden.44

Twaalf dagen lang losten de biorobots van Tarakanovs leger elkaar van 

8.00 uur tot 20.00 uur af op de daken: 3828 mannen in totaal, die na 

afloop allemaal een certificaat en een kleine bonus in contant geld kre-

gen uitgereikt, waarna ze werden ontsmet en naar huis werden ge-

stuurd.45 Op 1 oktober verklaarde de generaal de operatie voor volbracht. 

Die middag werd de reactor van eenheid één na maanden van reparaties, 

aanpassing en veiligheidstests eindelijk weer ingeschakeld.46 Voor het 

eerst in vijf maanden genereerde de kerncentrale van Tsjernobyl weer 

elektriciteit.
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 Op het dak van eenheid drie hielden Tarakanov en de wetenschappers 

die toezicht hielden op de schoonmaakactie een kleine plechtigheid om 

hun succes te vieren.47 Ze keken toe hoe een drietal stralingsverkenners 

op blauwe sportschoenen en gekleed in canvas overalls wegrende over de 

lege vlakte van zone M en de ladder tegen de zijkant van de reusachtige 

ontluchtingsschoorsteen beklom. Boven aangekomen, op een hoogte van 

150 meter, snoerden ze een vlag vast aan de reling en liet deze wapperen 

in de wind. Igor Kostin legde het vast vanuit de geopend deur van een 

helikopter die erboven zweefde: de rode vlag stond strak in de wind, als 

een inspirerend symbool van de overwinning van de mens op straling.

 Toen Tarakanov acht dagen later in zijn auto stapte voor de krachtcen-

trale, zakte hij in elkaar.48 Nadat hij bijna twee weken in zijn com-

mandopost de voortgang van zijn troepen via de televisiebewaking had 

gevolgd en de daken herhaaldelijk had bezocht, had de generaal een do-

sis van 200 rem opgelopen.

Op 30 september vermeldde Izvestia met grote koppen op de voorpagina 

de voltooiing van de cascademuur van de sarcofaag.49 Tegen die tijd was 

de derde ploeg van Sredmasj-bouweenheid 605 gearriveerd in de zone, 

een leger van elfduizend man die orders hadden gekregen voort te den-

deren en het project te voltooien. De hoofdingenieur van de ploeg, Lev 

Botsjarov, werkte al bijna dertig jaar bij het ministerie van Middelzware 

Machinebouw.50 Botsjarov, een opgewekte, eenenvijftigjarige man die in 

een gewatteerde jas en met een zwarte baret op door de speciale zone 

banjerde, had drie staatsprijzen gewonnen en was zijn loopbaan begon-

nen bij een van de gedenkwaardigste projecten uit de geschiedenis van 

Sredmasj: de bouw van Sjevtsjenko, een stad met 150.000 inwoners 

naast een uraniummijn op een afgelegen, verlaten schiereiland in Ka-

zachstan. Met een beroepsbevolking bestaande uit tienduizend gevange-

nen uit de goelag die achter prikkeldraad woonden en werkten, gaf 

Botsjarov leiding aan de bouw van de opwerkingsfabrieken in de stad, de 

eerste commerciële kweekreactor ter wereld, ’s werelds grootste ontzou-

tingsfabriek die draaide op atoomenergie, en alles wat nodig was om de 

mannen en vrouwen die er werkten te ondersteunen, van bioscopen tot 

een tandpastafabriek.
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 Van alle taken die de ingenieurs van Sredmasj tot dat moment hadden 

uitgevoerd, was die van Botsjarov in Tsjernobyl de moeilijkste. Hij had 

de verantwoordelijkheid voor de afsluiting van de stalen doodskist rond 

eenheid vier; de verwoeste centrale ruimte moest worden overdekt en er 

moest een dikke betonnen muur tussen eenheid drie en eenheid vier 

worden geplaatst. Zo zou het geruïneerde gedeelte van het gebouw wor-

den geïsoleerd van de rest van de centrale en konden de resterende reac-

tors weer normaal gaan werken. Het project lag echter al achter op sche-

ma en de herziene data voor de voltooiing waren net zo absurd als altijd.51

 Eenheid vier was inmiddels geen herkenbaar onderdeel van een kern-

centrale meer. De verbrijzelde façade was omhuld door loodrechte mu-

ren van bordeauxrood geschilderd, met speciestrepen doortrokken staal, 

met een modderige wal ervoor en bediend door insectachtige betonpom-

pen en Demag-kranen. De stralingsniveaus boven de centrale hal en de 

onbedekte reactorkern waren nog steeds zo hoog dat het niet mogelijk 

was om mannen met klinknagels of lassers naar binnen te sturen. Daar-

om werden de stalen onderdelen van de sarcofaag van tevoren samenge-

voegd tot de zwaarst mogelijke segmenten die de kranen nog konden 

tillen. En ze waren zodanig gemaakt dat ze alleen dankzij de zwaarte-

kracht op hun plaats bleven staan, waarmee het een gigantisch stalen 

kaartenhuis werd.52 De technici gaven elk gedeelte, stuk voor stuk kolos-

saal en plomp, een bijnaam, afhankelijk van de vorm of maat: de Pet, de 

Rok, de Octopus, het Hondenhok, het Vliegtuig, de Hockeysticks en tot 

slot de Mammoet, één balk van 70 meter die bijna 180 ton woog, zo groot 

dat hij naar de bouwplaats moest worden vervoerd op speciaal daarvoor 

gemaakte opleggers die met een slakkengang van 4 kilometer per uur 

vooruit kropen.53

 Botsjarov en zijn technici brachten hun hoofdkwartier pal voor een-

heid vier onder in een gebouw met betonnen muren van 1 meter dik, dat 

voor het ongeluk bedoeld was als opslagruimte voor vloeibaar radioactief 

afval.54 In de omgekeerde wereld van de zone was dit nu een van de minst 

besmette plaatsen van het complex, en hier woonde commissievoorzitter 

Boris Sjtsjerbina dagelijkse briefings over het project bij. De meest re-

cente gegevens stuurde hij eens in de 24 uur naar Gorbatsjov. Jefim Slav-

ski, de hoogbejaarde baas van Sredmasj, kwam voortdurend langs. Van-
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uit de geïmproviseerde bunker hielden de technici met behulp van een 

netwerk van op afstand bedienbare camera’s toezicht op de assemblage 

van de sarcofaag. Terwijl hun ogen gericht waren op een rij tv-schermen 

met beelden uit de dodelijkste gedeelten van de bouwplaats, brulden ze 

door walkietalkies instructies naar de kraandrijvers: ‘Omhoog!’ ‘Naar be-

neden!’ ‘Links!’ ‘Rechts!’ De Demag-operators zelf reden blind, afgesloten 

in hun cabines door platen lood van 15 centimeter dik, zodat ze alleen 

zwart-witbeelden zagen van hun eigen kraanhaken die op een kleine mo-

nitor heen en weer bewogen.

 Ook Botsjarov werkte in het duister. Hij had zelfs toen de definitieve 

assemblage begon geen definitieve blauwdrukken van de sarcofaag en 

kon geen betrouwbare metingen binnen de bouwval verrichten. Daarom 

werkte hij op basis van luchtfoto’s die vanuit helikopters of satellieten 

waren gemaakt en keek hij door een verrekijker vanuit de met lood bekle-

de observatiepost naar markering +67 in eenheid drie. Toen het uitein-

delijk onmogelijk was om door te gaan zonder ter plaatse te inspecteren, 

kwamen de technici van nikimt weer met een creatieve oplossing. De 

batiskaf – bathyscaaf – was een loden cabine van 20 ton met één pa-

trijspoort van kristalglas van 30 centimeter dik, die aan een kabel van 5 

meter bungelde aan de haak van een Demag-kraan.55 Er konden vier man 

in de bathyscaaf, die op 100 meter hoogte met behulp van de kraan over 

eenheid vier kon ‘vliegen’ en de technici in staat stelde om betrekkelijk 

veilig af te dalen in de meest radioactieve delen van de reactor.

 Het plan van de hoofdontwerper om de reactor af te dekken was een-

voudig maar riskant.56 Hij had voorgesteld een dak te maken bestaande 

uit 27 enorme stalen pijpen die naast elkaar zouden liggen op balken die 

ondersteund werden door wat er nog over was van de muren van het re-

actorgebouw. Deze constructie zou worden bedekt met beton. Maar het 

was als gevolg van de straling onmogelijk om te bepalen hoe zwaar be-

schadigd de steunmuren waren of om in te schatten of ze het gewicht 

van het nieuwe dak konden dragen. Als ze zouden instorten, vreesden de 

fysici dat dit een nieuwe explosie kon veroorzaken.

 Toen ze de dakbalk van het Vliegtuig op z’n plaats hesen, bleek deze 

zo zwaar te zijn dat een van de hoofdkabels van de Demag-kraan knapte; 

hij brak abrupt, met de oorverdovende knal van een kanonschot. Volgens 
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Botsjarov sprong de kraanwerker uit zijn met lood beklede cabine en 

ging hij er als een haas vandoor omdat hij een fatale instorting vreesde. 

Het kostte weer 24 uur voor de kabel kon worden vervangen en een nieu-

we kraanwerker kon worden gevonden om het gevaarte op z’n plaats te 

hijsen.

 En toen Botsjarov met Boris Sjtsjerbina naar de observatiepost op ni-

veau +67 ging om hem de beoogde fundering te laten zien van de groot-

ste en belangrijkste balk, de Mammoet van 180 ton, die het dak over de 

hele zuidzijde van de sarcofaag moest ondersteunen, was de voorzitter 

ontzet. Het enige waarop de balk moest rusten, zag hij, was een wirwar 

van wrakstukken, die niet alleen uit verwoest beton en een kluwen van 

leidingen bestond, maar ook uit de resten van kantoormeubilair die uit 

het puin staken. ‘Ben je gek geworden?’ vroeg hij aan Botsjarov. ‘Dat is 

onmogelijk! Bedenk iets anders.’

 Maar er was niets anders. De voltooiing van het hele bouwwerk was 

nu afhankelijk van de succesvolle installering van dit ene gigantische 

stuk staal. Als hij er niet voor kon zorgen dat het werkte, moesten ze van 

voren af aan beginnen met de sarcofaag.57 Botsjarov besloot de plaats van 

de fundering persoonlijk te inspecteren.

Aan het eind van het najaar waren tienduizenden middelbare partizanen 

vanuit alle hoeken van de Sovjet-Unie opgeroepen en aan het werk gezet 

in zwaar radioactieve gebieden van de zone tot ze hun limiet van 25 rem 

bereikten. Daarna werden ze ontsmet en gedemobiliseerd, en moesten 

ze een belofte van geheimhouding ondertekenen voor ze werden terug-

gestuurd naar waar ze vandaan kwamen, met in hun hand een karton-

nen boekje waarin de dosis stond die ze officieel hadden opgelopen. Bij-

na niemand geloofde dat die waarde klopte. Sommigen kregen voor hun 

vertrek een onderscheiding wegens bijzondere verdiensten en mochten 

een beloning kiezen: een cassettespeler of een horloge?58 Velen probeer-

den eenmaal thuis de straling in hun lichaam met wodka te neutralise-

ren. Ondanks de triomfantelijke koppen in de Pravda en de Izvestia ver-

spreidde de bittere waarheid over de omstandigheden waar ze mee te 

maken hadden zich geleidelijk over de steden in de Sovjet-Unie.59 Daar-

door wisten de reservisten steeds beter wat het betekende wanneer ze 
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een oproep kregen voor een ‘speciale training’. Sommigen kochten de 

dienstplichtambtenaar om zodat ze thuis konden blijven. Een uitstel van 

dienst in de oorlog in Afghanistan kon naar verluidt worden gekocht 

voor 1000 roebel, maar de ontsnapping aan dienst in Tsjernobyl kostte 

slechts de helft daarvan.60 Commandanten van enkele tentenkampen 

aan de rand van de zone kampten met muitende troepen. Een groep van 

tweehonderd Estlandse partizanen, die te horen hadden gekregen dat 

hun diensttijd werd verlengd van twee naar zes maanden, kwam woe-

dend bijeen en weigerde weer aan het werk te gaan.61 Patrouilles van de 

marechaussee in Kiev pakten zelfs officieren op die hun manschappen 

in de steek hadden gelaten en dronken en wel de stad per trein probeer-

den te ontvluchten.62

 Toch waren er nog steeds veel mensen die uit vrije wil kwamen wer-

ken in Tsjernobyl, aangetrokken door de hoge salarissen die als bonus 

werden betaald voor werk in de hoogradioactieve zone, ofwel gemoti-

veerd door wetenschappelijke nieuwsgierigheid of de kans om zich voor 

het vaderland op te offeren, zoals hun vaders en grootvaders hadden ge-

daan in de Grote Vaderlandse Oorlog.63

 Vladimir Oesatenko was zesendertig jaar toen hij op 17 oktober werd 

opgeroepen, als een van de tachtig partizanen die van Charkov naar Kiev 

vlogen aan boord van een Iljoeskin-76-transportvliegtuig en in een colon-

ne vrachtwagens naar een tentenkamp vlak bij de krachtcentrale werden 

gebracht.64 Hij had er door middel van omkoping onderuit kunnen ko-

men aangezien hij had gediend als radiotelegrafist bij de Raketverdedi-

gingstroepen van de Sovjet-Unie, maar besloot dat niet te doen. Hij trof 

in de zone een complete chaos aan: overal liepen soldaten in uniform, 

die zich als groene mieren naar hun taak haastten, maar hun meerderen 

leken nauwelijks te weten wat er aan de hand was. Groepjes soldaten 

lanterfantten in sterk radioactieve zones; ze wachtten op instructies of 

keken toe hoe anderen bezig waren, zich kennelijk niet bewust van de 

stijgende dosis straling.

 Oesatenko nam het commando op zich over een peloton, en de onder-

officieren die daar al een tijdje zaten waarschuwden hem dat hij goed 

moest uitkijken: trek je niets aan van de bevelhebbers en behoed je men-

sen voor de ergste straling. Ze moesten vrijwel onmiddellijk aan de slag 
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voor Sredmasj us-605 in de reactorhal, onder de oprijzende muren van 

de sarcofaag. Oesatenko ging met acht man naar niveau +24,5, waar de 

betonnen barrière tussen eenheid drie en eenheid vier nog in aanbouw 

was, en timmerde een uur lang houten planken tegen de muur. Het was 

allemaal geheim wat ze deden en de soldaten kwamen nooit te weten wat 

het doel van hun werk was; hier is een stapel planken, daar zijn de ha-

mers, hier zijn de spijkers. Aan het werk. De taken varieerden, maar in 

de belangrijkste opzichten waren ze allemaal hetzelfde: slopend, han-

denarbeid, onbegrijpelijk. Ze sleepten in een keten van mannen die 

handmatig beton mengden 40-literzakken met water naar de kelder van 

het gebouw, gooiden achtergelaten brandslangen van het dak en haalden 

puin van onder de drukonderdrukkingsbekkens; ze moesten alles wat ze 

konden vinden snel naar buiten brengen.

 Het was donker en vochtig in de sarcofaag, en Oesatenko’s grootste 

angst was dat hij zijn mannen in het onverlichte labyrint kwijtraakte. Er 

heerste overal sterke straling en in sommige vertrekken voelden ze die 

tegen hun ogen tikken, als een onzichtbare spray; in andere had Sred-

masj luidsprekers geïnstalleerd waar een constant laag gebulder uit 

kwam als een auditieve waarschuwing om daar niet te blijven. Elders 

hingen de bouwspecialisten van us-605 slingers met 36-voltlampjes aan 

de muren en bekeken ze vanuit hun met lood beklede observatiehokjes 

de voortgang van de partizanen via tv-camera’s. Toen ze opdracht kregen 

om in een vertrek pal naast de reactor te werken, waar hun dosimeter na 

één minuut de maximale waarde bereikte, kwamen Oesatenko en zijn 

mannen eindelijk in opstand. Ze liepen naar het vertrek, duwden de ca-

mera bij de ingang omver en verborgen zich op een veilige plek tot de tijd 

die voor de taak stond erop zat. Het kostte de technici van us-605 tien 

dagen om een nieuwe videocamera te installeren. Tegen die tijd waren 

Oesatenko en zijn mannen al vertrokken.

 Vladimir Oesatenko voerde uiteindelijk 28 missies uit in eenheid drie 

en vier en hij bracht in totaal 44 dagen door binnen de zone.65 Hij kwam 

daar echter geen grote patriotten tegen. Iedereen met wie hij sprak, wilde 

alleen maar zijn voorgeschreven 25 rem halen en zo snel mogelijk naar 

huis.
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Lev Botsjarov, de hoofdingenieur van de laatste ploeg van us-605, ging 

onder leiding van een fysicus van het Koertsjatov-instituut die de weg 

kende en in gezelschap van een cameraman beladen met zware videoap-

paratuur de restanten van eenheid vier in, richting de plek van de funde-

ring voor de balk de Mammoet.66 De mannen beklommen een trap die 

door de explosie was losgewrikt van de muur en nu in een hoek als in een 

lachpaleis in de ruimte hing. Bij markering +24 gingen ze een donkere 

gang in en begonnen ze te rennen. Maar hoe verder ze kwamen, hoe la-

ger het plafond werd, en geleidelijk aan kwamen ze tot het inzicht dat de 

gang was gevuld met verdwaald Sredmasj-beton. Aan het eind van de 

donkere gang moesten Botsjarov en zijn team kruipen: ze wrongen zich 

door een 40 centimeter hoge ruimte, waarbij ieder een been van de man 

voor hem vasthield. Op niveau +39 zagen ze eindelijk daglicht: een uit-

gang vlak bij de plaats waar de Mammoet zou komen te liggen. Botsjarov 

liet de anderen achter en rende over het puin. Drie minuten later kwam 

hij terug met een hoge dosis straling, en een plan.

 Met behulp van een Demag-kraan, de bathyscaaf, een team van zestig 

partizanen die speciaal waren uitgekozen om hun snelheid en goede 

conditie, en een voorraad visnetten die van de ene op de andere dag van-

uit Moermansk was aangevoerd, knutselde Botsjarov een platform in el-

kaar van beton dat op niveau +51 op het puin werd gegoten. Na een reeks 

haastige tests waren de technici ervan overtuigd dat deze fundering sterk 

genoeg was om het gewicht van de Mammoet te dragen. Op 1 november 

werd de reusachtige balk om tien uur ’s avonds eindelijk op z’n plaats 

gelegd.67 Voor het eerst sinds het begin van de liquidatie was er een glim-

lach te zien op Jefim Slavski’s gezicht.

 Daarna ging het werk snel: nu de giftige muil van de reactor eindelijk 

was afgesloten, installeerden de Sredmasj-teams een ventilatiesysteem 

om de atmosfeer in de sarcofaag te stabiliseren en verbonden ze een 

netwerk van stralings- en temperatuurmeters met een pas ontsmet ver-

trek daar vlakbij dat vol stond met computerapparatuur. Van de ontbre-

kende 180 ton uranium uit de reactorkern ontbrak nog elk spoor, en 

academielid Legasov en de andere wetenschappers bleven bezorgd over 

een mogelijke nieuwe kettingreactie.68 De technici van Sredmasj legden 

dus ook een sprinklerinstallatie aan in het nieuwe bouwwerk. Deze stond 
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onder toezicht van het Koertsjatov-instituut en was bedoeld om de over-

blijfselen te besproeien met een neutronen absorberende boorcarbideo-

plossing, zodat alles werd bedekt met een dun laagje om elke nieuwe 

kritikaliteit in de kiem te smoren. Het dak en de ramen van de machine-

hal in eenheid vier werden bedekt met stalen platen, en de westkant van 

de reactorhal werd geschraagd door een rij van tien 45 meter hoge kolos-

sale stalen steunberen.69

 Toen Slavski op 13 november het project nog een keer kwam inspecte-

ren, was de sarcofaag zo goed als klaar: een grimmig bouwwerk met 

zwarte hoeken, geluidloos en onheilspellend, dat zijn doel volmaakt tot 

uitdrukking bracht, als een middeleeuws visioen van een gevangenis 

voor Satan in eigen persoon. Het was een uitzonderlijke prestatie, een 

technische triomf die onder verschrikkelijke omstandigheden tot stand 

was gekomen. Ook was het een nieuw hoogtepunt van Sovjetgigantoma-

nie; de technici pochten dat het bouwwerk bestond uit 440.000 kuub 

beton, 600.000 kuub grind en 7700 ton metaal.70 De kosten waren ge-

stegen tot een miljoen roebel of 1,5 miljoen dollar per dag.71 Naar verluidt 

stonden er tranen in de ogen van de oude man toen hij opkeek naar zijn 

meesterwerk, een kathedraal van het brutalisme in beton en staal.72

 Het zou Slavski’s laatste wapenfeit zijn als leider van het wijdvertakte 

Sredmasj-imperium.73 Een week later ontbood premier Ryzjkov hem in 

zijn werkvertrek in het Kremlin en verzocht hem zijn ontslag in te die-

nen. In zijn kenmerkende handschrift noteerde Slavski één zinnetje: 

‘Omdat ik doof ben geworden aan mijn linkeroor verzoek ik u mij te 

ontslaan.’ Het was een venijnige opmerking die duidelijk maakte wat hij 

ervan vond dat hij moest opstappen terwijl hij het gevoel had dat hij nog 

zoveel te bieden had. Slavski was achtentachtig jaar en zou een half jaar 

later hebben gevierd dat hij dertig jaar de baas was van Sredmasj. Toen 

het bericht over zijn vertrek het hoofdkantoor van het ministerie van 

Middelzware Machinebouw op de Bolsjaja Ordynkastraat in Moskou be-

reikte, huilden zijn medewerkers van verdriet.

Het document waarmee officieel opdracht werd gegeven voor de sarco-

faag werd op 30 november 1986 voor het laatst ondertekend, zeven 

maanden en vier dagen nadat de eerste explosies reactor vier openreten. 
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Lev Botsjarov voltooide op 3 december zijn laatste rondreis door de spe-

ciale zone. In Oekraïne was de winter ingevallen en binnenkort zou de 

eerste sneeuw op de sarcofaag neerdwarrelen. Toen hij aankwam op het 

station van Kiev was hij dik ingepakt in het winterjack en het gestreepte 

onderhemd die aan de troepen in Afghanistan werden verstrekt. Botsjar-

ov ging samen met een handjevol collega’s aan boord van de nachttrein 

naar Moskou en droeg een grote kartonnen doos met flessen wodka. Tij-

dens de reis naar huis dronken ze er allemaal wat van.

 Toen de trein de volgende ochtend vroeg in Moskou aankwam, dacht 

Botsjarov dat ze op het station zouden worden ontvangen als zegevieren-

de helden, maar op het perron ontbraken de juichende menigten. Hij 

zag alleen zijn echtgenote, een vriend die haar een lift had gegeven met 

zijn auto om hem op te halen, en een soldaat die net terug was uit het 

Afghaanse moeras, die de camouflagejas met bontkraag van de ingeni-

eur herkende.

 ‘Kandahar?’ vroeg de soldaat.74

 ‘Tsjernobyl,’ zei Botsjarov.

 De soldaat sloeg een arm om hem heen. ‘Broeder, jij hebt het zwaar-

der gehad.’

DRU
KPR

OEF



341

17

Het verboden gebied

Begin augustus 1986 was het aantal graven op de speciale sectie van de 

gloednieuwe begraafplaats bij het dorp Mitino aan de rand van Moskou 

gestegen tot 25.1 Ze lagen in twee rijen, op 50 meter van het geel betegel-

de crematorium bij de ingang, en er was plaats voor meer graven. Bij 

sommige stond een witmarmeren grafsteen met inscripties in goudkleu-

rige letters en versierd met een Sovjetster. Andere, bedekt met bloemen 

en gemarkeerd met een stukje karton, waren nog zo nieuw dat ze nauwe-

lijks meer dan een bergje aarde waren. Erboven vlogen bonte kraaien 

rond. Toen nieuwsgierige westerse verslaggevers de begraafplaats be-

zochten en de namen van de gestorvenen begonnen te noteren, namen 

politieagenten hun aantekenboekjes in beslag en voerden ze hen zwij-

gend af. 

 In september kondigde dr. Angelina Goeskova aan dat er inmiddels in 

totaal 31 mannen en vrouwen waren overleden als rechtstreeks gevolg 

van de explosie en de brand in eenheid vier van de kerncentrale van 

Tsjernobyl.2 Dit aantal zou vanaf dat moment worden beschouwd als het 

officiële dodental van het ongeluk. Een hoger aantal werd beschouwd als 

bewijs voor bourgeois westerse propaganda. Het lichaam van pompope-

rator Valeri Chodemtsjoek, die onmiddellijk was omgekomen door de 

drukgolf of door vallend puin, lag nog steeds begraven onder de bouwval 

van de reactorhal. Zijn collega Vladimir Sjasjenok, die een paar uur later 

in de kliniek van Pripjat was gestorven als gevolg van lichamelijk trauma 
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en thermische verbranding, was te ruste gelegd op de begraafplaats van 

een dorpje vlak bij de krachtcentrale.3 Sindsdien waren nog 29 slachtof-

fers op de radiologieafdeling in Kiev en in de gespecialiseerde kliniek in 

Moskou bezweken aan de gevolgen van acute stralingsziekte.4 Twaalf 

van de dertien patiënten die van Robert Gale en de Sovjetspecialisten een 

beenmergtransplantatie hadden gekregen, waren overleden. Omdat het 

er zoveel waren, bestempelde Goeskova de ingreep voortaan als zinloos 

voor de behandeling van ars.5 Maar na maanden van martelende behan-

delingen in ziekenhuis zes waren velen die in de eerste uren van de ramp 

vreselijk gewond waren geraakt, eindelijk aan de beterende hand.

 Adjunct-hoofdingenieur Anatoli Djatlov, die het catastrofale experi-

ment met de turbine ondanks de tegenwerpingen van zijn ondergeschik-

ten koppig had doorgezet en vervolgens urenlang ongelovig door de rava-

ge van eenheid vier had gelopen, had vreselijke verbrandingen door 

bètastraling aan zijn onderbenen en in totaal een dosis van 550 rem op-

gelopen, maar werd begin november ontslagen uit het ziekenhuis.6 Hij 

keerde terug naar Kiev, waar hij werd gearresteerd en opgesloten in af-

wachting van zijn proces. Majoor Leonid Teljatnikov, die de nacht van 

het ongeluk het commando over de bedrijfsbrandweer van de kerncen-

trale had gevoerd, had pas in juli gehoord over de dood van zijn mannen. 

Toen pas mocht hij uit quarantaine om zonder hulp door de gangen van 

het ziekenhuis te lopen, waarbij hij een gazen masker droeg ter bescher-

ming tegen infecties.7 Hij werd in augustus ontslagen en samen met zijn 

vrouw en twee kinderen naar een vakantieoord aan de kust van Letland 

gestuurd om te herstellen. Hij moest te veel zon vermijden, evenals vet 

eten omdat zijn lever was beschadigd door de straling. Een maand later 

was hij voldoende opgeknapt om zijn ouders in Kazachstan een bezoek 

te brengen.

 In de ogen van de artsen was het herstel van sommigen van de zwaarst 

gewonde operators bijna een wonder.8 Een van de elektrotechnici, And-

rej Tormozin, had op een afstand van slechts 120 meter van de reactor 

gestaan toen deze ontplofte, waarna hij urenlang in een ernstig radioac-

tief gedeelte van de machinehal had geprobeerd de pompen voor de olie-

toevoer te sluiten en oliebranden te blussen. Hij had een dosis gamma- 

en bètastraling binnengekregen die Goeskova en de andere specialisten 
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altijd als dodelijk hadden beschouwd: bijna 1000 rem. Zijn lichaam 

stootte een beenmergtransplantatie af, hij kreeg bloedvergiftiging en he-

patitis als gevolg van de straling, en hij was al zo goed als opgegeven. 

Eind mei herstelden zijn bloedwaarden en uiteindelijk genas hij volledig, 

om redenen die de artsen nooit volledig konden verklaren.

 Aleksandr Joevtsjenko, die de apparatuur die zijn vrienden in naburi-

ge kamers in leven hield een voor een had horen stilvallen, had zelf de 

hele maand mei tussen leven en dood gezweefd.9 Wekenlang werd zijn 

echtgenote Natalia elke ochtend wakker in een pension in de buurt met 

angst voor wat er die nacht was gebeurd. Dan vroeg zij aan haar moeder 

om het ziekenhuis te bellen. De bijgelovige Joevtsjenko hoopte dat als zij 

niet zelf met de artsen sprak, het nieuws over de toestand van haar man 

misschien beter zou zijn. Toen zijn beenmergfunctie het begaf, hielden 

de artsen hem in leven met bloedtransfusies, en Natalia ging in de stad 

op zoek naar schaarse en dure ingrediënten om hem op krachten te bren-

gen. Ze bracht broodjes kaviaar voor hem mee; zijn vriend Sasja Korol, 

die op ziekenbezoek kwam, zei dat hij beter ketchup kon nemen. Joevts-

jenko bleek niets te kunnen eten en werd aan het infuus gelegd.

 Pas in juni begon Joevtsjenko’s beenmerg weer te functioneren. De 

eerste witte bloedcellen verschenen in zijn bloedbaan en alles wees erop 

dat hij in leven zou blijven.10 Het leek echter ook mogelijk dat de stra-

lingsverbranding, vooral op zijn arm en schouder, nooit meer helemaal 

zou genezen. De chirurgen moesten herhaaldelijk zowel huid- als spier-

weefsel wegsnijden om het rottende zwarte weefsel van zijn schouder-

blad te verwijderen. Als gevolg van de martelende open wonden waar 

bètadeeltjes door het vlees op zijn elleboog hadden gevreten, was het on-

waarschijnlijk dat hij ooit weer een normaal leven zou kunnen leiden.

 In de tweede helft van september mocht Joevtsjenko van de artsen 

toch kortstondig naar huis, naar de nieuwe flat die de overheid zijn gezin 

had toegewezen in een chique buurt vlak bij de Staatsuniversiteit van 

Moskou. Hij was uitgemergeld en verslaafd geraakt aan de verdovende 

middelen die de artsen hem gaven tegen de vreselijke pijn als gevolg van 

de brandwonden. De artsen wilden Joevtsjenko van de pijnstillers laten 

afkicken, maar moesten hem ook aansporen om weer zelfstandig te gaan 

leven na vele weken van 24-uurszorg. De straling was echter nog lang 
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niet klaar met hem. Zelfs maanden na de explosie verschenen er nog 

nieuwe brandwonden op zijn benen en armen, en hij werd opnieuw op-

genomen in ziekenhuis zes voor behandeling.

Terwijl de overlevende ars-slachtoffers in Moskou in bed lagen, verkeer-

den de evacués uit Pripjat in het ongewisse over of, en zo ja wanneer, ze 

terug mochten naar hun woningen in de verlaten atomgrad. Duizenden 

van de ontheemde inwoners vlak buiten het verboden gebied, in Poless-

koje, die zonder schone kleren en geld zaten, droegen wat ze maar kon-

den vinden, zoals een badjas of de witte overall van werknemers van de 

kerncentrale.11 Omdat wodka het lichaam volgens hen beschermde tegen 

straling, braken ze in bij de drankwinkel van de dorp en al snel werd sa-

mogon verkocht voor 35 roebel per liter, de prijs van een goede cognac in 

Kiev. Intussen deed de staat zijn uiterste best om hen te voorzien van 

nieuw werk en scholing voor hun kinderen. In mei verstrekte het Rode 

Kruis van de Sovjet-Unie eenmalig 50 roebel per persoon voor iedereen 

die na de ramp was gevlucht.12 De regering van de Sovjet-Unie verstrekte 

later die maand nog eens het ronde bedrag van 200 roebel voor elk fami-

lielid van de ontheemden. Vijftien kassiers verdeelden de miljoenen roe-

bels die hiervoor nodig waren, nadat het contant geld elke ochtend in 

zakken van de bank naar een stadskantoor in Polesskoje was gebracht 

onder toeziend oog van met machinepistolen gewapende militsia-agen-

ten. Desondanks bleven de inwoners in juni en juli aankloppen bij het 

kantoor van hun gemeenteraad-in-ballingschap aan de Sovjetskajastraat 

in Tsjernobyl met de vraag: ‘Wanneer mag ik naar huis?’

 Op 25 juli kregen ze antwoord. Die ochtend vertrokken de eerste bus-

ladingen met evacués uit Pripjat richting hun woonplaats, al was het en-

kel als onderdeel van een officieel programma om zo veel mogelijk uit 

hun appartementen mee te nemen en om compensatie te vragen voor de 

dingen die ze niet konden meenemen.13 Na aankomst bij de controlepost 

aan de rand van de 30-kilometerzone van het verboden gebied werden 

katoenen overalls, schoenhoesjes, mondkapjes en zakken van dik plastic 

uitgereikt. Na controle van de papieren bij de toegangsweg naar Pripjat 

mochten ze drie à vier uur in hun verlaten appartement doorbrengen en 

door de straten lopen, waar geel zand tegen de stoepranden lag opge-
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hoopt en er al gras opkwam door de scheuren in het brosse asfalt. Die 

eerste ochtend stapten er zestig mannen en vrouwen uit de bussen. De 

volgende maanden zouden er nog honderden volgen om zo veel moge-

lijk te redden uit hun voormalige woningen.

 De vluchtelingen mochten alleen bezittingen van nauw omschreven 

categorieën meenemen.14 Grote meubels en voorwerpen waar veel stof 

op was gekomen, zoals tapijten en televisies, waren verboden, evenals de 

bezittingen en het speelgoed van kinderen en alles wat meer dan 0,1 

milliröntgen per uur uitstraalde. De elektriciteit en watervoorziening in 

de flatgebouwen waren afgesloten en de doordringende geur van sigaret-

tenrook en menselijk zweet die ooit in de trapportalen en gangen hing, 

was al verdwenen. Velen ontdekten dat hun flat was geplunderd, on-

danks de militsiapatrouilles en het alarmsysteem bij de ingang van elk 

gebouw. In de koelkast lagen de bedorven resten van het voedsel dat was 

ingeslagen voor de 1-meifeestelijkheden aan het begin van de lange, war-

me zomer. Sommige mensen konden hun tranen nauwelijks bedwingen 

ten overstaan van hun verlaten bezittingen in bedompte kamers die ze 

mogelijk nooit meer terug zouden zien, zo beseften ze nu.15

 Natalia Joevtsjenko keerde in september terug in de tweekamerflat 

waar zij en Aleksandr met hun zoon hadden gewoond op de Prospekt 

Stroïtelej.16 Voor de ingang van hun trappenhuis zag ze Kirills kapotte 

kinderwagentje liggen en ze liep naar boven, vrezend voor wat ze zou 

aantreffen. Maar in haar flat was alles precies zoals ze het had achterge-

laten. Het eerste wat ze zag was het vergeten pak melk dat Sasja Korol op 

de ochtend van de evacuatie voor de jongen had gekocht en dat nog 

steeds op het zadel van Aleksandrs fiets stond. Ze nam niet veel mee, 

maar pakte een handvol dia’s en foto’s, waaronder die van haar en 

Aleksandr met hoeden op poserend op zijn verjaardag van een jaar er-

voor, en de komische versjes die haar buurman die avond ter ere van de 

gelegenheid had geschreven. Andere bewoners namen ogenschijnlijk 

willekeurige bezittingen mee, zoals een plastic zak met sciencefiction-

boeken, een handvol tafelgerei, in een haastige tweestrijd tussen nut en 

sentiment.17 De bezoekers mochten allemaal maximaal vier uur binnen 

blijven om te kiezen wat ze wilden redden uit hun oude leven, waarna ze 

weer aan boord van de bus moesten gaan om te vertrekken. Valentina 
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Brjoechanov, die inmiddels in de Zeljony Mys-nederzetting woonde en 

dubbele diensten draaide op de centrale terwijl haar man in Kiev in een 

kgb-cel zat, nam haar dierbaarste bezittingen mee: twee kristallen glazen 

die ze ter ere van hun 25-jarig huwelijk hadden gekregen, een familiefoto 

uit de tijd toen hun zoon nog klein was, een begeerde nappa jas die ze 

uiteindelijk aan een van haar buren schonk, en een paar boeken die ze 

afveegde met azijn omdat ze dacht dat de straling zo werd geneutrali-

seerd.18

 De groep bezoekers kwam vaak pas laat op de avond weer aan bij de 

dosimetriecontrolepost aan de rand van de zone, waar hun bezittingen 

werden gecontroleerd door studenten nucleaire technologie van de 

mephi-campus in Obninsk, tieners nog.19 Zij bemanden de posten bij 

weer en wind en zwaaiden met de staaf van hun radiometers boven do-

zen met porseleinen servies, cassetterecorders, boeken, camera’s, kle-

ding en snuisterijen.20 Wanneer de bezittingen te besmet bleken te zijn, 

probeerden sommigen zich er toch langs te werken met smeergeld in 

contanten of de andere veelgebruikte valuta in het verboden gebied, wod-

ka. De jonge studenten ontdekten tot hun verbijstering dat zelfs de voor-

malige werknemers van de Tsjernobyl-centrale zich niet bewust waren 

van de gevaren van radioactief stof en verbaasden zich over vreemdelin-

gen die steels uit het donker opdoemden en een doos alcohol aanboden 

in ruil voor snel grasduinen in de geconfisqueerde bezittingen, die ze op 

tweedehandsmarkten buiten de zone wilden verkopen.

 De bezoekjes aan de verlaten stad gingen precies vier maanden door; 

op 25 oktober 1986 kwam er een eind aan.21 Er waren toen 29.496 men-

sen teruggekeerd naar hun flat in Pripjat. Sommigen waren meer dan 

één keer gegaan, maar anderen helemaal niet; hun bezittingen werden 

niet opgehaald. De gemeenteraad wilde het volgende najaar opnieuw rei-

zen organiseren, maar de regeringscommissie weigerde daar toestem-

ming voor te geven.22 De ontheemden werden per overheidsdecreet ge-

compenseerd voor hun verloren bezittingen: een vast bedrag van 4000 

roebel voor één persoon en 7000 voor een gezin bestaande uit twee men-

sen. Een nieuwe auto kostte op dat moment 5000 roebel, voor wie het 

geluk had er een te vinden. Bij de ispolkom kwamen gedurende de zo-

mer dagelijks honderden compensatieaanvragen binnen. Aan het eind 
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van het jaar bedroegen de claims van de inwoners van Pripjat wegens 

verloren huiselijke bezittingen ten gevolge van de verwoestingen door 

het vreedzame atoom in totaal 130 miljoen roebel, exclusief auto’s, gara-

ges, datsja’s en motorboten. De meubelwinkels in Kiev beleefden dat na-

jaar een langdurige hausse toen de evacués hun leven weer probeerden 

op te bouwen, beginnend met een machteloze poging al het waardevolle 

dat ze ooit hadden gehad te vervangen.

Het lot van de mensen die uit hun huizen waren verdreven door de fall-

out uit eenheid vier had aanvankelijk in heel de Sovjet-Unie mededogen 

gewekt. Eind april riep de regering een hulpfonds in het leven bij de 

staatsbank, met typische Sovjetsoberheid rekeningnummer 904 ge-

noemd. Donoren konden daarop geld voor de slachtoffers storten. In mei 

werd een benefietrockconcert georganiseerd, een unicum in de Sov-

jet-Unie, in het Olympisch Stadion van Moskou, waar dertigduizend 

mensen op af kwamen. Er was een livetelevisieverbinding met een stu-

dio in Kiev, waar mijnwerkers, werknemers van de krachtcentrale en an-

dere liquidators bijeenkwamen, en waar brandweerlieden de namen 

voorlazen van hun kameraden die waren overleden in ziekenhuis zes.23 

Begin augustus meldde de voorzitter van de staatsbank dat er al bijna 

500 miljoen roebel was gedoneerd op rekeningnummer 904. Het geld 

was gestort door individuen en groepen of ingehouden op lonen, pensi-

oenen en bonussen, maar er waren ook bedragen in andere valuta’s van-

uit het buitenland overgemaakt.24

 De permanente nieuwe huisvesting van 116.000 mensen was echter 

ingewikkelder. Het ging om de deskundigen en hun gezinnen die uit 

Pripjat waren geëvacueerd, de inwoners van Tsjernobyl en de boeren uit 

de tientallen kleine nederzettingen die nu binnen de verboden 30-kilo-

meterzone vielen. Die moesten stuk voor stuk een nieuw huis, een nieu-

we school en een nieuwe baan krijgen. In juni nam het Politbureau een 

resolutie aan waarin het lot van de evacués politieke prioriteit kreeg en 

het riep de regering van de republieken Oekraïne en Wit-Rusland op om 

voor de winter tienduizenden nieuwe flats te bouwen.25 Er arriveerden 

vanuit alle uithoeken van Oekraïne vijftigduizend mannen en vrouwen 

en de stootbouw begon onmiddellijk.26 De eerste nederzetting, 150 bak-
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stenen huizen vlak bij de reusachtige collectieve boerderij Gorki, iets 

meer dan 100 kilometer ten zuiden van Tsjernobyl, werd tijdens een uit-

voerige plechtigheid in augustus onthuld.27 Alle huizen waren naar ver-

luidt voorzien van meubilair, gasflessen, elektrische verlichting, hand-

doeken en linnengoed, plus een betonnen kelder met aardappels.28 

Alleen al de republiek Oekraïne begon met de bouw van 11.500 nieuwe 

eengezinswoningen, met de bedoeling ze allemaal voor 1 oktober af te 

hebben.29

 De taskforce van het Politbureau in Moskou vorderde echter nog eens 

dertienduizend pas gebouwde flats in Kiev en andere Oekraïense steden, 

die hij onder de neus van gezinnen die al jaren op een wachtlijst stonden 

vandaan haalde. De sleutels gingen naar evacués uit Pripjat.30 Deskundi-

gen van de Tsjernobyl-kerncentrale en hun gezinnen werden overge-

plaatst naar de overige drie Oekraïense kerncentrales in Zaporizja en 

Rovno, waar ze een nieuwe baan kregen en een gloednieuwe flat betrok-

ken. Toen ze aankwamen werden ze niet allemaal even hartelijk ontvan-

gen door hun collega’s, die het niet rechtvaardig vonden dat zij hun 

moeizaam verworven plaats in de rij moesten opgeven voor collega-kern-

deskundigen die kennelijk hun woning waren kwijtgeraakt als gevolg 

van hun eigen incompetentie. In Kiev werd om raadselachtige redenen 

de bouw stilgelegd van verscheidene grote flatgebouwen die voor de win-

ter klaar hadden moeten zijn en zich uitstekend leenden voor vordering 

ten behoeve van de evacués.31 Uiteindelijk werden voor veel oud-inwo-

ners van Pripjat woningen gevonden in hetzelfde uitdijende hoogbouw-

complex in Trojesjtsjyna, een afgelegen en geïsoleerde randgemeente 

aan de noordoostkant van de stad.

 Daar werden ze gemeden door hun nieuwe buren, die de vluchtelin-

gen verfoeiden maar ook bang waren voor de onzichtbare besmetting 

met radioactiviteit.32 Kinderen mochten van hun ouders op school geen 

lessenaar delen met leerlingen die uit Pripjat waren geëvacueerd, en niet 

zonder reden.33 De stralingsuitslagen in de trappenhuizen en gangen van 

de nieuwe flatgebouwen in Trojesjtsjyna bleken al snel honderden keren 

hoger dan in de rest van Kiev.34

 De regeringscommissie in Tsjernobyl probeerde nog steeds uit alle 

macht de problemen van het functioneren van een krachtcentrale mid-
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den in een radioactief gebied de baas te worden. Nadat de eerste reactor 

begin oktober weer in werking was gesteld, kondigde de nieuwe direc-

teur plannen aan om de tweede kort daarop elektriciteit te laten genere-

ren.35 Eenheid drie was nog altijd zo besmet dat zowel de hoofdingenieur 

van de krachtcentrale als deskundigen van het Koertsjatov-instituut zei-

den dat het te duur zou zijn om deze opnieuw in bedrijf te nemen en dat 

het ten koste van te veel operators zou gaan.36 Maar hun tegenwerpingen 

werden van tafel geveegd en de derde reactor van Tsjernobyl moest in het 

tweede kwartaal van 1987 opnieuw worden aangesloten op het hoog-

spanningsnet. De commissie vaardigde zelfs orders uit om de bouw van 

de reactors vijf en zes, die in de nacht van het ongeluk abrupt was stilge-

legd, te hervatten.37

 Intussen meldde de Pravda grootse plannen voor de bouw van een 

andere atomgrad voor de werknemers van de weer tot leven gewekte 

kerncentrale van Tsjernobyl en hun gezinnen.38 Het moest een nieuwe 

stad van de toekomst zijn, klaar voor de eenentwintigste eeuw, op 45 ki-

lometer ten noordoosten van Pripjat, midden in het bos op een afgelegen 

oever van de Dnjepr. De stad, die Slavoetytsj zou heten, zou van alle mo-

derne gemakken zijn voorzien en er zou speciaal voor worden gezorgd 

dat hij goed geïntegreerd werd in de natuurlijke omgeving. Op een 

marktplein in het midden zou een standbeeld van Lenin komen en daar 

vlakbij een museum gewijd aan de helden van Tsjernobyl.

In Moskou had het propagandaverhaal van de ramp zich inmiddels uit-

gekristalliseerd rond het dappere offer van de brandweerlieden in de 

kerncentrale van Tsjernobyl en de brigades uit Pripjat, en hun comman-

dant, majoor Teljatnikov. In september stond er een foto van Teljatnikov, 

die nog kaal was ten gevolge van de stralingsziekte, op de voorpagina van 

Izvestia onder de kop helden	van	tsjernobyl,	bedankt! En de staatsme-

dia kondigden aan dat hij en generaal Antosjkin, de bevelhebber van de 

helikoptertroepen, de hoogste staatsonderscheiding hadden gekregen, 

Held van de Sovjet-Unie. De twee jonge luitenants die met hun mannen 

het dak van de reactor op waren gegaan om water over de brokken splijt-

stofbundel en brandend grafiet te gooien, Vladimir Pravik en Viktor Ki-

benok, kregen de onderscheiding postuum. De leiders van Sredmasj us-

DRU
KPR

OEF



350

de dood van een wereldrijk

605, die de sarcofaag hadden gebouwd, werden benoemd tot Helden van 

de Socialistische Arbeid. Teljatnikov werd toen hij zijn bruine haar weer 

terug had naar het buitenland gestuurd, waar hij als een beroemdheid 

werd ontvangen. Hij kreeg onderscheidingen van Amerikaanse en Britse 

collega-brandweerlieden, werd geïnterviewd door het tijdschrift People 

en in Londen ontvangen door premier Margaret Thatcher.

 Tijdens een op tv uitgezonden plechtige prijsuitreiking in januari van 

het jaar erop hield de grijze apparatsjik Andrej Gromyko, de ceremoniële 

leider van de ussr, een toespraak waarin hij niets dan lof had voor de 

brandweerlieden, de liquidators van de strijdkrachten en de bouwleiders 

van Sredmasj die de smeulende reactor hadden begraven onder zand en 

beton. ‘In de hele wereld hebben tientallen miljoenen mensen, ver weg 

en dichtbij, hoopvol jullie stootarbeid gevolgd,’ zei hij. ‘Deze prestatie is 

een massaprestatie, een prestatie van het hele volk [...]. Ja, Tsjernobyl was 

leed dat we gezamenlijk hebben gedragen. Maar het is een symbool ge-

worden van de overwinning van de Sovjetmens op de elementen [...]. 

Tegelijkertijd brengt onze partij een verdiend eerbetoon aan elk individu. 

Er zijn geen naamloze helden. Ieder van hen heeft zijn eigen gezicht, 

zijn eigen karakter, zijn eigen specifieke wapenfeit.’39

 Toch bleken sommige helden gelijker dan andere te zijn. Er was nog 

altijd geen publieke erkenning voor de technici en operators in de kern-

centrale van Tsjernobyl die de branden hadden geblust en nieuwe explo-

sies hadden voorkomen in de turbinehal, of voor diegenen die omringd 

door dodelijke doses gammastralen tevergeefs hadden gezwoegd om de 

ten dode opgeschreven reactor te koelen. De enkele onderscheidingen 

die werknemers van de centrale kregen, werden in het diepste geheim 

afgewikkeld.40 Op een gegeven moment bracht Anatoli Dobrynin, de se-

cretaris van het Centraal Comité die over buitenlandse zaken ging, de 

gewonde operators in ziekenhuis zes een bezoek, maar dit werd niet ver-

meld in de pers.41 De families van Aleksandr Akimov en Leonid Top-

toenov kregen in plaats erkenning voor de heldenmoed van hun dierba-

ren te horen dat de beschuldigden alleen vanwege hun recente 

verscheiden zouden ontsnappen aan vervolging vanwege hun misdrijven 

op grond van artikel 6, lid 8 van het Oekraïense Wetboek van Strafrecht.42
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De in ongenade gevallen directeur van de kerncentrale van Tsjernobyl, 

Viktor Brjoechanov, zat de hele winter van 1986 in zijn kgb-cel in Kiev 

in afwachting van zijn proces. Hij mocht geen bezoek ontvangen, maar 

zijn echtgenote, Valentina, mocht hem eens per maand een voedselpak-

ket van 5 kilo brengen, dat ze volstopte met worstjes, kaas en boter.43 Af 

en toe had Brjoechanov een celgenoot, een valsemunter of een inbreker, 

maar meestal zat hij er eindeloze weken in zijn eentje en bracht hij de 

tijd door met boeken uit de gevangenisbibliotheek en het leren van de 

Engelse taal.44 Valentina mocht hem een tijdje kranten in het Engels ge-

ven, tot hun zoon een heimelijke boodschap van vijf woorden in een er-

van schreef: ‘Ik hou van je, papa.’ Toen werd ook dat privilege ingetrok-

ken.45

 Brjoechanov weigerde aanvankelijk een advocaat in de arm te nemen 

om zijn verdediging in de rechtbank te voeren, want hij begreep dat het 

vonnis allang vaststond.46 Zijn vrouw haalde hem echter over het toch te 

doen en in december reisde Valentina naar Moskou, waar ze een raads-

man vond die bereid was Brjoechanov te vertegenwoordigen. Hij was een 

specialist die mocht optreden in zaken aangaande de gesloten nucleaire 

faciliteiten van de Sovjet-Unie, met inzagerecht in de topgeheime infor-

matie die werd verzameld achter de muur van stilte van het ministerie 

van Middelzware Machinebouw.47 Diezelfde maand brachten de onder-

zoekers, geheel volgens de wettelijk voorgeschreven inzage van stukken, 

Brjoechanov het materiaal dat ze in de loop van hun speurwerk hadden 

ontdekt en dat in de zaak tegen hem zou worden gebruikt.48 De directeur 

vond verstopt in de dossiers een brief van een van de deskundigen van 

het Koertsjatov-instituut, waardoor hij het bestaan van de geheime ge-

schiedenis van de rbmk-reactor ontdekte: het spoor van riskante ont-

werpfouten waarvan de wetenschappers al die tijd op de hoogte waren 

geweest, maar die ze zestien jaar verborgen hadden gehouden voor Br-

joechanov en zijn medewerkers.49

 Op 20 januari 1987, nadat Brjoechanov gedurende zes weken in zijn 

eentje de details van zijn zaak had zitten bestuderen, dienden de onder-

zoekers van het om hun definitieve tenlastelegging in bij het hoogge-

rechtshof van de Sovjet-Unie. Ze stuurden al met al 48 dossiers met be-

wijzen naar Moskou, stuk voor stuk topgeheim.50 Vijftien ervan, met 
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documenten die rechtstreeks afkomstig waren van de kerncentrale, wa-

ren zo besmet met radioactief stof dat de advocaten beschermende kle-

ding moesten dragen om ze te kunnen lezen.

 Brjoechanov werd samen met vier andere leidinggevenden van de 

krachtcentrale, onder wie Djatlov en Fomin, formeel aangeklaagd op 

grond van artikel 220, lid 2, van het Oekraïense Wetboek van Strafrecht, 

op grond waarvan hij werd beschuldigd van ‘een schending van de veilig-

heidsvoorschriften’, met verlies van leven of andere ernstige consequen-

ties tot gevolg, in ‘explosiegevoelige bedrijven en faciliteiten’.51 Dit was 

een inventieve juridische openingszet; Sovjetjuristen hadden een kern-

centrale nog nooit beschouwd als een installatie die kans liep te explode-

ren. Maar het was de eerste van vele logische kronkels die noodzakelijk 

waren om de verantwoordelijkheid voor het ongeluk in de schoenen van 

een handjevol geselecteerde zondebokken te schuiven.52 Om de zaak te 

versterken werden Brjoechanov en Fomin ook aangeklaagd op grond van 

artikel 165 van het Wetboek van Strafrecht, wegens machtsmisbruik.53 Br-

joechanov werd ervan beschuldigd op de ochtend van het ongeluk opzet-

telijk te lage stralingswaarden in de kerncentrale te hebben gerappor-

teerd en zo de evacuatie van de centrale en van Pripjat te hebben vertraagd. 

Ook zou hij willens en wetens mannen naar de zwaarst besmette gebie-

den van het reactorgebouw hebben gestuurd. Indien ze schuldig werden 

bevonden, hing de drie hoogste leidinggevenden in de centrale een ge-

vangenisstraf van maximaal tien jaar boven het hoofd.

 De rechtszaak zou op 18 maart 1987 beginnen, maar werd uitgesteld 

toen duidelijk werd dat adjunct-hoofdingenieur Nikolaj Fomin nog 

steeds geestelijk te labiel was om terecht te kunnen staan.54 Hij was tege-

lijk met Brjoechanov gearresteerd en had in de gevangenis een zelf-

moordpoging gedaan door zijn brillenglazen te verbrijzelen en met een 

van de fragmenten te proberen zijn polsen door te snijden. Terwijl de 

getormenteerde technicus voor herstel in het ziekenhuis belandde, werd 

de rechtszaak tot later in het jaar uitgesteld.55

Maria Protsenko keerde in januari 1987 voor bijna de laatste keer terug 

naar Pripjat.56 Dik ingepakt tegen de kou in een gewatteerde katoenen jas 

en broek, met dikke vilten valenki aan haar voeten, ging ze een kleine 
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sectie soldaten voor op de besneeuwde trap van de ispolkom. Ze gingen 

de vertrekken van het verlaten gemeenteraadsgebouw een voor een af, 

ruimden alle kasten en brandkasten leeg en vulden zakken met docu-

menten die te besmet waren om in de archieven van de bodemloze Sov-

jetbureaucratie op te slaan, maar te gevoelig om achter te laten. Toen ze 

daarmee klaar waren, verzamelde Protsenko de sleutels van alle kantoor-

deuren in het gebouw, terwijl de soldaten de zakken achter in een vracht-

auto wierpen. Vervolgens reden ze ermee weg om ze te begraven in de 

groeiende lappendeken van achthonderd stortplaatsen voor radioactief 

afval die verspreid lagen over het verboden gebied.

 Dat jaar werden op 18 april gemeenteraadsverkiezingen gehouden 

voor de nieuwe atomgrad Slavoetytsj. Het bestuur van Pripjat werd offi-

cieel opgeheven en de stad hield bureaucratisch gezien op te bestaan.57 

Protsenko kreeg een nieuwe baan in Kiev, na bijna een heel jaar aan één 

stuk te hebben gewerkt in het verboden gebied. Ze mocht eindelijk haar 

partijlidmaatschap aanvragen, als blijk van erkenning voor alles wat ze 

had doorstaan in de lange maanden sinds het ongeluk. Aan het eind van 

het jaar liet Protsenko zich opnemen in een ziekenhuis in Kiev, waar ze 

ruim een maand verbleef. Ze leed aan de symptomen van wat de artsen 

‘nerveuze spanning’ noemden, te wijten aan het feit dat ze overwerkt 

was. In haar medisch dossier kreeg ze de diagnose ‘gewone ziekte: geen 

verband met ioniserende straling’. Het verlaten gebouw van de ispolkom 

in Pripjat werd het hoofdkantoor van de industriële groep Kombinat, een 

nieuw staatsconcern dat leiding moest geven aan onderzoek en liquidatie 

binnen de 30-kilometerzone.58 Deze nieuwe instantie, die het als enige 

voor het zeggen had in de verlaten stad, heropende het grote zwembad 

om de liquidators wat ontspanning te bieden en richtte een experimente-

le boerderij op in de kassen van de stad, waar technici met groene vingers 

in radioactieve aarde aardbeien en komkommers kweekten.59

 Het moreel van de tienduizenden liquidators die naar Pripjat waren 

getransporteerd om het gevaarlijke en schier oneindige werk te doen, 

verslechterde terwijl de schoonmaak binnen de 30-kilometerzone dag in, 

dag uit doorging.60 Stof uit ernstig besmette gebieden waaide steeds 

weer naar gebieden die net waren schoongemaakt, zodat werk van weken 

zinloos was. Kombinat leek vooruitgang te hebben geboekt in Pripjat tot 
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de kgb erachter kwam dat hun specialisten alleen metingen van de 

schoonste gebieden hadden doorgegeven en het werkelijke stralingsni-

veau in de stad met een factor tien te laag hadden ingeschat.61 De gehei-

me politie merkte ook op dat de liquidators slecht voedsel kregen, de 

stralingsveiligheid tekortschoot, werknemers niet eens op tijd werden 

betaald en één stortplaats voor radioactief afval regelmatig overstroomde 

met rivierwater. De leiding van Kombinat zou uiteindelijk een repriman-

de krijgen van de partij omdat ze nepotisme, diefstal en dronkenschap 

toeliet.62

 Intussen werd er binnen de zone op grote schaal geplunderd, vaak op 

initiatief van de liquidators zelf, waarbij zij soms onder één hoedje speel-

den met hun commandanten.63 De officier Stralingsverkenning Aleksandr 

Logatsjov keek op een avond verbijsterd toe hoe een rebellerende groep 

soldaten de ene na de andere vrachtauto vollaadde met gasfornuizen en 

bouwmaterieel uit een zwaar radioactief bouwmagazijn onder de rook 

van de centrale. ‘Zijn jullie helemaal gek geworden, mannen?’ vroeg hij, 

maar ze gingen gewoon door, en bij het ochtendgloren waren twee kolos-

sale Antonov-22-zware transportvliegtuigen vol met giftige smokkelwaar 

op weg naar het Siberische militaire district. Niet veel later deed luite-

nant Logatsjov zelf mee aan de diefstal, al was hij wel zo professioneel 

zijn gestolen goederen te ontsmetten voor hij ze de grens van de zone 

over smokkelde.64

 In Pripjat werden de auto’s en motoren die waren achtergelaten door 

de vluchtende inwoners – in totaal ruim duizend, bijeengebracht in het 

centrum van de stad – slachtoffer van aasgieren, die de voorruiten stalen 

en de carrosserie vernietigden.65 Sommige auto’s waren gevorderd om 

de wetenschappers en technici in de zone van transport te voorzien. Er 

ontstond een geïmproviseerde pool bestaande uit Lada’s, Zjigoeli’s en 

Moskvitsj’en met felle kleuren. De motorkap en deur van elke auto was 

voorzien van een nummer met een witte cirkel eromheen, en gegevens 

over wie welke gebruikte, en waar, werden genoteerd in een logboek dat 

Maria Protsenko tot haar laatste werkdag nauwkeurig bijhield. De hon-

derden voertuigen die er nog stonden, zo besmet dat ze nooit meer aan 

de eigenaren konden worden teruggegeven, werden overgebracht naar 

een zone met radioactief afval, waar ze werden geplet, met een bulldozer 
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in een greppel werden geschoven en begraven.

Bij het naderen van de eerste jaardag van de ramp in april 1987 bespra-

ken leden van het Politbureau in Moskou een aantal propagandamaatre-

gelen om de aanpak van de catastrofe door de ussr op een zo gunstig 

mogelijke manier af te schilderen.66 Zo waren er ideeën voor verhalen 

die konden worden gebruikt op tv, in wetenschappelijke tijdschriften en 

publicaties in het buitenland. Het officiële Sovjetrapport voor het iaea 

telde zeventig pagina’s met gedetailleerde nucleair-geneeskundige infor-

matie die was verstrekt door dr. Angelina Goeskova en haar collega’s, 

waaronder de collectieve stralingsdosis die de 75 miljoen inwoners van 

het westen van de ussr naar hun verwachting als gevolg van het ongeluk 

zouden binnenkrijgen.67 Het Sovjetrapport gaf echter geen voorspelling 

van het totale aantal extra doden of zieken dat de besmetting zou kunnen 

veroorzaken. Westerse deskundigen vulden deze leemte op met schattin-

gen die de toorn van de Sovjetdokters wekten.68 Robert Gale zei tegen de 

pers dat er waarschijnlijk nog eens 75.000 mensen zouden overlijden 

aan vormen van kanker die rechtstreeks toe te schrijven waren aan de 

gevolgen van de ramp; 40.000 van hen binnen de Sovjet-Unie en de rest 

in het buitenland.69

 Dankzij Gorbatsjovs glasnost genoten redacteuren en producenten 

van de door de partij gecontroleerde media grotere vrijheid, maar in dit 

geval mocht de waarheid een instructie om ‘de vijandige, bevooroordeel-

de verklaringen in de westerse pers de kop in te drukken’ niet in de weg 

staan. Het adjunct-hoofd van de staatscommissie voor Radio en Televisie 

van de Sovjet-Unie kwam met een lijst met 26 verhalen die het agent-

schap tass kon publiceren, zoals: ‘Geboorteplaats, Tsjernobyl’, waarin 

driehonderd kinderen van evacués uit de gevarenzone werden gevolgd 

en werd aangetoond dat ze continu medisch werden gecontroleerd en 

geen ziekteverschijnselen hadden; ‘Hoe rook de wind in april?’, waarin 

de voorzitter van het meteorologisch agentschap van de Sovjet-Unie ge-

gevens presenteerde om de gedachte dat gevaarlijke radioactieve deeltjes 

op West-Europa neerkwamen te ontzenuwen; en ‘Paletten van de voor-

jaarsmarkt’, een verslag over het fruit en de groenten die in het voorjaar 

in Kiev werden aangevoerd, met dosimetriewaarden die een geruststel-
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lend gebrek aan radionucliden lieten zien.

 Het definitieve plan, dat op 10 april werd goedgekeurd, bevatte con-

trapropagandistische maatregelen die naar Sovjetambassades in het bui-

tenland moesten worden gestuurd en het voorstel om een delegatie 

buitenlandse journalisten rechtstreeks vanuit de verboden zone verslag 

te laten doen. Krantenreporters van The New York Times en de Chicago 

Tribune arriveerden uiteindelijk eind juni in het gebied om het steriele 

maanlandschap van beton en asfalt rond de sarcofaag, de gedehydreerde 

naaldbomen in het Rode Bos en de verlaten straten van Pripjat met eigen 

ogen te aanschouwen.

 Ruim een jaar na het ongeluk floepten de straatlantaarns hier ’s avonds 

nog steeds aan, en uit de luidsprekers in de Koertsjatovstraat klonk af en 

toe knetterende bombastische muziek.70 De fleurige wimpels die in het 

centrum boven het plein wapperden waren echter rafelig en bleek gewor-

den door het zonlicht, en het wasgoed op de balkons van de flats was aan 

het vergaan. Toch hielden de autoriteiten de illusie in stand dat de stad 

niet dood was maar sliep en op een ochtend door de voetstappen van de 

terugkerende inwoners zou ontwaken.71
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Het proces tegen Viktor Brjoechanov en de andere vijf mannen die ervan 

werden beschuldigd de ramp in de kerncentrale van Tsjernobyl te heb-

ben veroorzaakt, begon op 7 juli 1987.1 Volgens de Sovjetwet moest een 

strafproces worden gehouden in hetzelfde district waar het vermeende 

misdrijf was begaan. Aangezien Pripjat was veranderd in een radioactie-

ve spookstad werd de rechtszaak gehouden in de dichtstbijzijnde stad, 14 

kilometer van de centrale: Tsjernobyl zelf. Hoewel de stad maandenlang 

was ontsmet, lag deze nog altijd midden in de 30-kilometerzone van ver-

boden gebied en was hij alleen toegankelijk voor mensen met een pas 

van de overheid. De rechtszaak was formeel openbaar, maar er zaten om 

die reden alleen mensen die in de zone werkten en die in de ogen van de 

autoriteiten in aanmerking kwamen voor toestemming. Degenen die 

binnen en buiten de Sovjet-Unie gefascineerd waren door de ergste kern-

ramp die de wereld ooit had meegemaakt, verwachtten gerechtigheid, en 

de partij wilde niet dat haar juridische pantomime werd verstoord door 

opdringerig publiek. Een handjevol vertegenwoordigers van de internati-

onale pers, onder wie correspondenten van de bbc-radio en de Japanse 

tv, waren uitgenodigd. Ze zouden er echter met een bus heen worden 

gebracht en slechts getuige zijn van de opening en afronding van de 

zaak, waarbij alleen uitgeschreven verklaringen werden voorgelezen.2 

Het voormalige, vervallen Paleis van Cultuur op de hoek van de Sovjets-

kajastraat en de Karl Marxstraat was als toneel van de rechtszaak ge-
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renoveerd en opnieuw geschilderd; in het auditorium stonden nieuwe 

stoelen, langs de muren hingen glanzende grijze gordijnen en bij de in-

gang was een stralingscontrole ingericht.

 Om 13.00 uur nam rechter Raimond Brize van het hooggerechtshof 

van de Sovjet-Unie plaats op het toneel en de zes verdachten kwamen 

onder begeleiding van militairen in uniform van het ministerie van Bin-

nenlandse Zaken voor het hekje staan. Twee uur lang luisterden ze naar 

de aanklacht die Brize hardop voorlas. De zes man werden gezamenlijk 

beschuldigd van nalatigheid bij het uitvoeren van een gevaarlijk en 

niet-goedgekeurd experiment in reactor vier van de kerncentrale van 

Tsjernobyl, wat uitmondde in de totale verwoesting van de eenheid, het 

vrijkomen van radioactieve fall-out, de evacuatie van 116.000 individuen 

uit twee afzonderlijke steden en tientallen dorpen en de ziekenhuisopna-

me van ruim tweehonderd slachtoffers van stralingsziekte, van wie er al 

ten minste dertig waren overleden. De rechtbank hoorde ook dat de cen-

trale van Tsjernobyl een lange geschiedenis van ongelukken kende die 

niet waren aangepakt of zelfs maar gemeld, en dat wat gold als een van 

de beste en meest geavanceerde nucleaire installaties in de ussr in wer-

kelijkheid constant op de rand van de afgrond had geopereerd als gevolg 

van de lakse en incompetente leiding. Geen woord over gebreken in het 

ontwerp van de rbmk-1000-reactor.

 De vijf mannen die werden beschuldigd van het schenden van veilig-

heidsvoorschriften van een ‘explosiegevoelige faciliteit’, onder wie Boris 

Rogozjkin, de voorman van de nachtploeg op het moment van het onge-

luk, en Aleksandr Kovalenko, de baas van de werkplaats die de test had 

ondertekend, verklaarden zich onschuldig. Brjoechanov en Fomin er-

kenden echter wel verwijtbare nalatigheid bij hun uitoefening van offici-

ele taken op grond van artikel 165: het lichtere misdrijf, waarop een ge-

vangenisstraf van vijf jaar stond. ‘Ik acht mij niet schuldig aan de 

aanklacht tegen mij,’ zei Brjoechanov tegen het hof. ‘Maar als manager 

was ik in bepaalde opzichten wel nalatig.’3

 De zittingen begonnen elke ochtend om 11.00 uur en duurden tot 

19.00 uur, met een lunchpauze van een uur. De blikkerende zomerzon 

teisterde het lage dak van de kleine bakstenen rechtszaal, waardoor de 

atmosfeer binnen zwanger was van hitte en spanning. Desondanks bleef 
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Brjoechanov net zo zelfbeheerst en onverstoorbaar als altijd. Hij droeg 

een jasje maar geen das en luisterde met zijn hoofd iets geheven aan-

dachtig naar de getuigen en deskundigen.4 Hij gaf een verslag van zijn 

handelingen op de avond van het ongeluk, waarbij hij weinig deed om 

zichzelf te verdedigen.5 Hij hield vast aan de reputatie van veiligheid van 

de centrale en beschreef de onmogelijke aard van zijn werk: de moeilijk-

heid om aan ervaren personeel te komen en de overweldigende verant-

woordelijkheid voor alle details van de kerncentrale én de stad te moeten 

zorgen. Toch vertelde hij het hof dat hij niet bevoegd was geweest om 

een evacuatie van Pripjat te gebieden; het was nooit zijn bedoeling om 

het werkelijke radioactiviteitsniveau verborgen te houden.6 Brjoechanov 

beweerde dat hij de cruciale verklaring over het stralingsniveau rond de 

centrale en in de stad niet nauwkeurig had gelezen voor hij deze tekende. 

Op de vraag van de openbare aanklager hoe hij zoiets belangrijks kon 

hebben nagelaten, gaf hij geen antwoord.

 Een van de medeverdachten van de directeur vroeg hem tijdens het 

kruisverhoor of er schriftelijk bewijs bestond dat de centrale ooit was 

gecategoriseerd als ‘explosiegevoelig’. Brjoechanov tekende voorzichtig 

bezwaar aan. ‘Het antwoord op deze vraag is te vinden in het onderzoeks-

materiaal,’ zei hij.7

 Brjoechanov bleef ondanks alle vernederingen en ontberingen die hij 

had moeten verduren, en de schijnbare onafwendbaarheid van zijn lot, 

een product van het systeem dat hem had gevormd. Hij begreep welke 

rol hij hier door de partij geacht werd te spelen en hield zich bijna onbe-

rispelijk aan het script.

 ‘Wie is volgens u schuldig?’ vroeg een assistent van de aanklager.

 ‘Dat moet het hof beslissen,’ antwoordde Brjoechanov.8

 ‘Beschouwt u zichzelf als de voornaamste zondaar?’ zei de openbare 

aanklager.

 ‘Dat zijn naar mijn mening het personeel van de ploeg, maar ook 

Rogozjkin, Fomin en Djatlov.’

 ‘Maar uzelf dan, als senior bestuurder?’

 ‘Ik ook.’
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Hoofdingenieur Nikolaj Fomin, de ooit hooghartige partijapparatsjik, de 

elektrotechnicus die via een schriftelijke cursus kernfysica had geleerd, 

zat als een gebroken man in de rechtbank te fronsen of als een uil in het 

niets te staren.9 Hij stond met een bleek gezicht dat glom van het angst-

zweet op om hardop voor te lezen van een vel papier met geprepareerde 

punten.10 Hij legde uit dat hij als gevolg van een auto-ongeluk enkele 

maanden voor de ramp uitgeschakeld was geweest, geleden had onder de 

werkdruk en tevergeefs aan het ministerie van Energie had gevraagd of 

hij het management van de centrale mocht herstructureren.11 Hij erken-

de dat hij het catastrofale testprogramma voor reactor vier had goedge-

keurd zonder de autoriteit voor nucleaire veiligheid of de reactorontwer-

pers in Moskou op te hoogte te stellen, en zelfs zonder Brjoechanov te 

vertellen dat dit plaatsvond. Hij beschreef hoe hij rond 4.00 uur in de 

nacht van het ongeluk in de bunker was aangekomen en dat desondanks 

de schaal van de verwoesting of de ernstige verwondingen van zijn men-

sen niet tot hem was doorgedrongen.12 De openbare aanklager zei dat hij 

de mate van onwetendheid van de hoofdingenieur op dat moment ‘onbe-

grijpelijk’ vond.

 Op de vraag wie het ongeluk had veroorzaakt, antwoordde Fomin: 

‘Djatlov en Akimov, die afweken van het programma.’13

 Van alle beklaagden was adjunct-hoofdingenieur Anatoli Djatlov dege-

ne die het meest de confrontatie zocht.14 Hij zat rechtop en alert op het 

puntje van zijn stoel klaar om vragen, correcties, eisen en verzoeken tot 

verduidelijking van specifieke documenten en richtlijnen af te vuren. Hij 

beheerste de technische aspecten van de getuigenverklaring heel goed, 

kwam dagelijks meer te weten dankzij de informatie die in het bewijsma-

teriaal werd onthuld en toonde zich strijdlustig en uitdagend. Toen ie-

mand hem op een gegeven moment naar de reactiviteitsmarge van de 

reactor vroeg, antwoordde hij: ‘Is dit soms een natuurkunde-examen? 

Geeft ú eens antwoord op die vraag!’

 Djatlov beweerde vanaf het begin dat de Tsjernobyl-operators geen 

blaam trof voor het ongeluk in reactor vier en ging gedetailleerd in op 

elke aanklacht tegen hem. Hij verklaarde dat de verantwoordelijkheid 

voor het ongeluk berustte bij diegenen die het personeel van de kerncen-

trale niet hadden gewaarschuwd dat ze een mogelijk explosieve reactor 
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bedienden, en dat hij zelf geen enkel voorschrift had overtreden.15 Djatlov 

hield ook vol dat hij op het cruciale ogenblik waarop Leonid Toptoenov 

het vermogen van de reactor bijna tot nul liet dalen niet in de controleka-

mer van eenheid vier was geweest, ook al werd hij hierin door verschei-

dene getuigen tegengesproken. Ook zei hij dat hij geen opdracht had 

gegeven het vermogen te verhogen en dat hij de inmiddels overleden 

stagiairs niet naar de reactorhal had gestuurd om de regelstaven hand-

matig te laten zakken.16

 Het was evenwel snel duidelijk dat het hof het ontwerp van de reactor 

noch het lange spoor van ongelukken en institutionele toedekking dat 

aan de ramp voorafging zou meewegen. Hoewel geen van de beklaagden 

door middel van foltering tot een bekentenis werd gedwongen of aange-

klaagd wegens contrarevolutionaire activiteiten, twijfelde geen mens er-

aan hoe de zaak zou aflopen: het werd in feite een van de laatste show-

processen uit de geschiedenis van de Sovjet-Unie.17 De hoofdaanklager 

baseerde zich weliswaar op het officiële rapport van de regeringscom-

missie om zijn zaak tegen de operators te bewijzen, maar hij negeerde 

wat hierin stond over de problemen met het reactorontwerp. Journalis-

ten werd verteld dat tegen de ontwerpers op een later tijdstip een afzon-

derlijke rechtszaak zou worden aangespannen.18

 Veel van de getuigen-deskundigen die werden opgeroepen waren ech-

ter afkomstig van precies die staatsinstanties die verantwoordelijk waren 

voor het oorspronkelijke ontwerp van de rbmk-1000, waaronder nikiet 

en het Koertsjatov-instituut.19 De fysici pleitten zichzelf vanzelfsprekend 

vrij en beweerden dat de kuren van hun reactor alleen in de handen van 

incompetente operators gevaarlijk werden. Het hof onderdrukte elke me-

ning die afweek van deze visie.20 Toen een van de kernspecialisten uitleg-

de dat Toptoenov, Akimov en Djatlov niet op de hoogte hadden kunnen 

zijn van de dampbelcoëfficiënt die de explosie mede veroorzaakte, maak-

te de aanklager abrupt een einde aan zijn getuigenis. Djatlov diende voor 

de getuigen-deskundigen 24 schriftelijke vragen in over de specificaties 

van de reactor en of deze voldeed aan de voorschriften van de staatscom-

missie voor Nucleaire Veiligheid van de Sovjet-Unie. De rechter verklaar-

de deze echter zonder nadere uitleg als niet van toepassing.

 Op 23 juli hield de aanklager zijn slotpleidooi.21 Hij was genadeloos. 
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Hoofdingenieur reactorbesturing Leonid Toptoenov, die drie maanden 

voor zijn zesentwintigste verjaardag was overleden aan stralingsvergifti-

ging, was ‘een zwakke deskundige’ geweest. Zijn baas, ploegbaas 

Aleksandr Akimov, was ‘zwak en besluiteloos’ en bang voor Djatlov, die 

op zijn beurt werd omschreven als intelligent maar chaotisch en wreed. 

De aanklager beschouwde de adjunct-hoofdingenieur als een ‘nucleaire 

vandaal’ die ‘roekeloos de normen en geboden van nucleaire veiligheid 

schond’ en wiens misdrijven rechtstreeks tot de ramp hadden geleid. 

Hoofdingenieur Fomin was in een positie geweest om het ongeluk te 

voorkomen voor het zich voordeed, maar had dat niet gedaan.

 De aanklager bewaarde zijn meest sarcastische beoordeling echter 

voor de directeur van de kerncentrale van Tsjernobyl; die had, zo zei hij 

impliciet, gelogen tegen zijn superieuren in de hoop de omvang van het 

ongeluk te verhullen en zijn positie te behouden. Daarmee bracht hij niet 

alleen het leven van zijn personeel maar ook dat van alle inwoners van 

Pripjat in gevaar. ‘Er is geen reden om te denken dat Brjoechanov niet op 

de hoogte was van de ware stralingssituatie,’ zei hij. Het gedrag van de 

directeur bewees ‘de morele ondergang van Brjoechanov, als leider en als 

mens’.22

 De advocaten van de verdachten hielden daarop hun eigen pleidooi, en 

de beschuldigden namen ook zelf het woord. Brjoechanovs advocaat zei 

dat zijn cliënt een fatsoenlijk man was die wist dat hij de schuld op zich 

moest nemen. Ze erkenden beiden dat de directeur overeenkomstig de 

operationele voorschriften van de kerncentrale officieel verantwoordelijk 

was voor alles wat er in de centrale gebeurde.23 Maar ze hoopte dat Brjoe-

chanov weg zou kunnen komen met alleen een veroordeling wegens be-

stuurlijke nalatigheid en niet wegens de ernstiger aanklacht van machts-

misbruik. Fomin aanvaardde zijn schuld en verzocht om genade van het 

hof.24 Djatlov verwoordde zijn verdriet over de overledenen en zijn mede-

lijden met de gewonden, maar bleef opstandig. De drie overige perso-

neelsleden die terechtstonden – Rogozjkin, Kovalenko en Joeri Laoesjkin, 

de inspecteur voor nucleaire veiligheid van de centrale – verzochten van 

alle aanklachten te worden vrijgesproken.

 De Sovjetbevolking was echter warm gemaakt voor strenge straffen 

voor de mannen wier corruptie en incompetentie ervoor had gezorgd dat 
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de grond van drie republieken was vervuild en duizenden onschuldige 

slachtoffers waren vergiftigd. De wetenschapsredacteur van de Pravda, 

Vladimir Goebarev, had Sarcofaag: een tragedie al gepubliceerd. In dit to-

neelstuk over een ongeluk in een fictieve kerncentrale legde hij de schuld 

bij het gebrekkige systeem maar ook bij de functionarissen in de centra-

le: de anonieme directeur keurt de bouw van een riskant brandbaar dak 

goed, zodat de bouw op tijd kan worden voltooid; als er een radioactieve 

explosie plaatsvindt, evacueert hij zijn eigen kleinkinderen en laat hij de 

inwoners van zijn stad aan hun lot over.25

 Toen de gedecoreerde brandweerman majoor Leonid Teljatnikov naar 

zijn mening over de beklaagden werd gevraagd, was hij ondubbelzinnig: 

‘Ze moeten uiteraard worden gestraft,’ zei hij. ‘Het was volgens de rege-

ringscommissie een menselijke fout. Het was hun schuld. De gevolgen 

waren zeer ernstig.’26 Anderen gingen zelfs nog verder. Valentina Brjoe-

chanova wachtte tijdens een schorsing in de rechtszaak op een bankje in 

een Kievs park naast een oude man die nog had gevochten in de Grote 

Vaderlandse Oorlog. Toen ze het over het Tsjernobyl-rechtszaak kregen, 

zei de veteraan dat sommigen vonden dat de aangeklaagden een gevan-

genisstraf verdienden, maar dat was naar zijn mening niet rechtvaardig. 

Hij vond dat ze allemaal moesten worden gefusilleerd.27

 Op dinsdag 29 juli, wederom een bloedhete dag, sprak rechter Brize 

zijn vonnis uit.28 De zes mannen werden allemaal schuldig verklaard: 

Joeri Laoesjkin kreeg een gevangenisstraf van twee jaar, Aleksandr Kova-

lenko drie jaar en Boris Rogozjkin vijf jaar. Alle drie werden in de rechts-

zaal aangehouden. Brjoechanov, Fomin en Djatlov kregen ieder de maxi-

mumstraf: tien jaar opsluiting in een strafkolonie. Allen bleven er 

stoïcijns onder behalve Fomin, die stond te huilen in de beklaagdenbank. 

Valentina Brjoechanova viel flauw.29 Een van de onderzoekers zei nader-

hand tegen haar: ‘U kunt uw huwelijk nu elk moment laten ontbinden.’

 De oud-directeur van de kerncentrale van Tsjernobyl werd in een 

zwarte bestelauto met tralies voor de ruiten vanuit het Paleis van Cultuur 

weggebracht om zijn straf uit te zitten in een gevangenis in Donetsk, in 

het uiterste oosten van Oekraïne.30 Hij werd daar per spoor heen ge-

bracht in een van de berucht barbaarse stolypin-wagons van het Sovjetge-

vangenissysteem en mocht van geluk spreken dat hij de reis overleefde. 
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Tijdens de twee weken die deze reis van 700 kilometer duurde, hield hij 

zich grotendeels met zure haring in leven. Toen hij ten slotte aankwam 

bij de gevangenis, kwamen al zijn medegevangenen naar de binnen-

plaats om het gezicht te zien van deze beruchte dader die achter de groot-

ste kernramp ter wereld zat: een kleine, magere man die verdronk in een 

vaalblauwe overall.31

Tegen het eind van 1987 was de nieuwe atomgrad Slavoetytsj voor de 

werknemers van de Tsjernobyl-centrale en hun gezinnen bijna klaar om 

de eerste inwoners te ontvangen, die zouden aankomen uit het kamp 

voor de werknemersploegen aan de Dnjepr en uit flats in Kiev waar ze 

hadden gewoond.32 Slavoetytsj, dat vliegensvlug met veel publiciteit was 

gebouwd, moest een perfect voorbeeld zijn van Sovjetharmonie, met vijf 

districten in verschillende regionale bouwstijlen die waren ontworpen 

door architecten uit de Kaukasusrepublieken, Oekraïne, Rusland en de 

Baltische staten. Maar zelfs dit prestigeproject was achtervolgd door de 

gebruikelijke bureaucratische hindernissen, door bouwuitstel, arbeids-

conflicten en slordig werk. Op het allerlaatste moment begaf het centra-

leverwarmingssysteem van deze modelstad het, waardoor deze pas in het 

voorjaar bewoonbaar zou zijn.

 In september hadden wetenschappers van de hydro- en meteorologi-

sche dienst van de Sovjet-Unie, het ministerie van Volksgezondheid en 

het ministerie van Defensie een stralingsonderzoek uitgevoerd in Slavoe-

tytsj ter voorbereiding op de komst van de nieuwe inwoners.33 Ze stelden 

vast dat de stad werd gebouwd op grond die was vervuild met cesium 134, 

cesium 137, ruthenium 106 en cerium 144; in de naburige bossen zaten 

isotopen van cesium, strontium en plutonium. Ze meldden dat de resul-

terende jaarlijkse blootstelling aan straling binnen de officieel toegestane 

grenzen bleef voor inwoners die in de buurt van een krachtcentrale 

woonden, maar adviseerden paden te asfalteren, straten en binnenplaat-

sen regelmatig te wassen en bomen te vellen en gevallen bladeren op te 

ruimen, vooral in het omringende bos, waar mensen waarschijnlijk zou-

den gaan wandelen en paddenstoelen zouden plukken.
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Op 4 december 1987 begon de laatste van de drie overgebleven reactors 

van de kerncentrale van Tsjernobyl weer elektriciteit te leveren aan het 

hoogspanningsnet van de Sovjet-Unie, na ruim anderhalf jaar van ont-

smettings-, herstel- en aanpassingswerkzaamheden.34 Eenheid drie was 

nu weliswaar door middel van een muur van beton en lood gescheiden 

van zijn begraven tweelingbroer, maar bleef zo radioactief dat technici 

uit andere reactors er met tegenzin in toerbeurten kwamen werken, om 

te voorkomen dat ze tijdens hun werktijd aan te veel straling werden 

blootgesteld.35 Ondanks de opofferingen van generaal Tarakanov en zijn 

biorobots lagen er nog steeds splijtstoftabletten verspreid over het dak 

van het gebouw, en degenen die in de machinehal eronder de turbines 

bedienden, werkten vanuit betonnen cabines met kristallen patrijspoor-

ten.

 De drie reactors van Tsjernobyl, en de twaalf andere rmbk-1000-een-

heden op andere plaatsen in de Sovjet-Unie, hadden uitvoerige techni-

sche renovaties ondergaan, zoals voorgesteld in de geheime Politbu-

reau-resolutie van juli daaraan voorafgaand. Alle rmbk’s werkten nu op 

verder verrijkt uranium, aangepast met tientallen extra regelstaven, wat 

de positieve dampbelcoëfficiënt reduceerde. Ook waren ze voorzien van 

een snellere en effectievere nooduitschakeling, wat al met al neerkwam 

op een stilzwijgende erkenning van de schuld van de ontwerpers aan het 

ongeluk.36 De autoriteiten herzagen instructieprogramma’s voor de reac-

toroperators en stelden geld beschikbaar voor computersimulators om 

hen voor te bereiden op ongelukken.37 Toch was er in werkelijkheid wei-

nig veranderd. Ruim een jaar na de ramp nam het Politbureau een rap-

port in ontvangst waarin werd aangetoond dat de Sovjetkerncentrales 

nog altijd leden onder slechte constructie, ondermaatse discipline bij het 

personeel en honderden kleine ongelukken.38

 In de centrale van Tsjernobyl waren de operators die de resterende drie 

reactors bemanden gedemoraliseerd nu hun omgekomen collega’s de 

schuld hadden gekregen van het ongeluk.39 Hoewel ze dagelijks gehoor-

zaam naar hun werk gingen, waren velen van mening dat de werkelijke 

oorzaken van de ramp niet goed waren onderzocht; sommigen waren er 

nog steeds van overtuigd dat het zo weer kon gebeuren. Bijna geen van 

hen wilde in Slavoetytsj wonen.
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 Valeri Legasov hield in het openbaar vast aan de partijlijn over de vei-

ligheid van de nucleaire industrie van de Sovjet-Unie.40 Hij zei dat hij 

geen kritiek had op de Sovjetreactors, waarvan het ontwerp op alles be-

halve de meest onvoorziene omstandigheden was berekend. Het acade-

mielid beweerde dat kernenergie het toppunt was van de kernweten-

schap en essentieel voor de toekomst van de beschaving. Maar diep 

vanbinnen was Legasov verrast door wat hij premier Ryzjkov ruim een 

jaar eerder had horen zeggen tegen Gorbatsjov en de andere leden van 

het Politbureau: dat de explosie in Tsjernobyl onvermijdelijk was geweest 

en dat als het niet daar was gebeurd, het vroeg of laat wel in een andere 

Sovjetcentrale was voorgevallen.41 Toen pas drong de ware reikwijdte van 

het verval in het centrum van de nucleaire staat eindelijk tot Legasov 

door: de cultuur van geheimzinnigheid en zelfgenoegzaamheid, de arro-

gantie en slordigheid en de minderwaardige ontwerp- en constructienor-

men. Hij verklaarde dat de rbmk-reactor en de drukwatervariant, de 

vver, beide inherent gevaarlijk waren. Hij onderzocht de problemen 

zorgvuldiger en pleitte bij Sredmasj voor een nieuwe generatie reactors, 

die werden gekoeld met gesmolten zout. Deze suggesties kwamen hem 

echter op woede en verontwaardiging te staan. Jefim Slavski, op dat mo-

ment nog de baas van het ministerie van Middelzware Machinebouw, zei 

tegen Legasov dat hij technisch analfabeet was en zijn neus niet in zaken 

moest steken die hem niet aangingen.

 Legasovs gezondheidsproblemen waren op dat moment verergerd en 

hij bracht in de loop van het volgende jaar herhaalde bezoeken aan zie-

kenhuis zes, waar hij werd behandeld voor neurose, een onregelmatig 

gehalte witte bloedcellen, hartproblemen en beenmergproblemen.42 De 

artsen stelden formeel geen acute stralingsziekte vast, maar de echtgeno-

te van de wetenschapper twijfelde er niet aan wat er met hem aan de 

hand was. Toch begon Legasov nu, bezield door de aanzwellende peres-

trojkawind, aan een reeks voorstellen om de monolithische structuren 

van de Sovjetwetenschappen te moderniseren. Het rapport dat hij voor-

legde aan zijn collega’s in de Academie van Wetenschappen stelde de 

hegemonie van enkele van de machtigste staatsinstellingen aan de kaak, 

wat voor ieder ander een regelrecht politiek risico zou zijn. Hij stelde 

voor het ministerie van Middelzware Machinebouw in kleinere eenhe-
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den te verdelen die met elkaar zouden concurreren in een interne markt. 

Hij pleitte ervoor het onderzoek van het Koertsjatov-instituut voortaan 

nauwkeuriger te funderen, gericht op praktische resultaten. En hij stelde 

voor de oude mannen die nu de budgetten controleerden en de vele ba-

nen voor het leven uitdeelden, te vervangen door jongere en vitalere we-

tenschappers.43 Legasov had goede redenen om te denken dat zijn rapport 

gunstig zou worden ontvangen. Niet alleen had hij zich onderscheiden bij 

de liquidatie van de ramp in Tsjernobyl en de verdediging van de nucleai-

re industrie in Wenen; hij was per slot van rekening ook de gezalfde op-

volger van Aleksandrov als leider van het Koertsjatov-instituut en kon 

rekenen op grote steun binnen het Politbureau.

 Legasovs voorstellen werden niettemin genegeerd. Hij realiseerde 

zich niet dat hij niet alleen de oude garde, wier comfortabele, vaste posi-

ties hij bedreigde, van zich vervreemdde met zijn ideeën. Ook zijn meer 

hervormingsgezinde collega’s, die Legasov beschouwden als een kind uit 

de tijd van stagnatie dat zijn carrière mede te danken had aan een bevoor-

rechte achtergrond, waren hem liever kwijt dan rijk. Zelfs zijn rol in 

Tsjernobyl werd controversieel, want zijn collega-wetenschappers betwij-

felen inmiddels of het wel zo verstandig was geweest om de brandende 

reactor te bedekken met zand en lood.44 In het voorjaar van 1987 gaf het 

Centraal Comité van de Communistische Partij opdracht aan het perso-

neel van het Koertsjatov-instituut om zelf een perestrojka uit te voeren en 

een toezichthoudende raad voor Wetenschap en Technologie te kiezen.45 

Legasov wilde zich niet verkiesbaar stellen, waarvoor hij zijn slechte ge-

zondheid aanvoerde, maar hij zag ook in dat stemmen tegen hem zijn 

kansen om Aleksandrov als directeur op te volgen in gevaar konden 

brengen.46 Maar Aleksandrov stond erop en toen de uitslag bekend werd 

gemaakt, ontdekte Legasov dat hij nauwelijks had geweten hoe zijn colle-

ga’s over hem dachten. Van de 229 stemmen waren er maar 100 voor 

hem; 129 waren tegen. Legasov was als door de bliksem getroffen. Hij 

was nu vijftig jaar en dit was de eerste tegenslag in zijn vergulde loop-

baan.

 De oude Aleksandrov had tijdens een vergadering van zijn partijcel op 

10 juni beter nieuws te melden: hij zei tegen de aanwezigen dat ze Legas-

ov mochten feliciteren. De directeur legde uit dat hij de definitieve lijst 
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had gezien met de namen van degenen die zouden worden onderschei-

den door het Politbureau vanwege hun heldenmoed in Tsjernobyl, en de 

naam van zijn eerste plaatsvervanger stond bijna bovenaan. Legasov zou 

de enige onderscheiding krijgen die nog op zijn erelijst ontbrak en wor-

den uitgeroepen tot Held van de Socialistische Arbeid. Toen de definitie-

ve lijst werd gepubliceerd, stond Legasovs naam er echter niet meer op. 

Het gerucht ging dat Gorbatsjov op het laatste moment had besloten dat 

niemand van het Koertsjatov-instituut een staatsonderscheiding zou krij-

gen voor het in toom houden van een ramp die mede door het instituut 

was veroorzaakt. De volgende dag belde Legasov vanuit zijn woning naar 

zijn secretaresse. Voor hij ophing verzocht hij haar om zijn twee kinde-

ren in de gaten te houden, wat haar zorgen baarde. Collega’s spoedden 

zich naar het huis op Pechotnajastraat 26, waar ze Legasov bewusteloos 

aantroffen met een potje slaappillen naast hem.

 Hoewel Legasov na deze zelfmoordpoging werd gered, keerde hij als 

een ander mens terug op zijn werk. De speelse fonkeling in zijn ogen 

was gedoofd en hij schuifelde de trap op als een oude man. Toen hij die 

zomer een wetenschappelijke conferentie bijwoonde in Engeland, ont-

moette hij zijn oude vriend, de wetenschapsredacteur van de Pravda, Vla-

dimir Goebarev, wiens toneelstuk Sarcofaag werd opgevoerd door het 

National Theatre in Londen. Goebarev spoorde het academielid aan om 

optimaal te genieten van de buitenlandse reis, op zoek te gaan naar meis-

jes of misschien de West End-productie van Cats te gaan bekijken. Legas-

ov wilde echter alleen maar terug naar zijn hotel. Dat najaar begon hij 

voor het eerst te lezen in de Bijbel.47 Met behulp van een nieuwe Japanse 

dictafoon die hij cadeau had gekregen van een oude vriend, maakte hij 

een aantal bandopnames over zijn ervaringen in Tsjernobyl, want hij was 

materiaal aan het verzamelen voor zijn memoires.48 Tegen zijn naasten 

zei hij evenwel dat het was gedaan met zijn loopbaan. Hij deed opnieuw 

een mislukte zelfmoordpoging.

 Later probeerde Goebarev zijn vriend wat op te vrolijken met een voor-

stel zijn ideeën over nucleaire veiligheid in een artikel voor de Pravda te 

verwoorden.49 Legasov schreef het artikel binnen een paar dagen en bel-

de Goebarev nadat het was gepubliceerd dagelijks op om te horen hoe 

het was ontvangen. Toen ook dit werd genegeerd, zette Legasov een radi-
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calere stap. Hij gaf een interview aan het literaire tijdschrift Novy Mir 

waarin hij, in tegenstelling tot al zijn eerdere uitlatingen, waarschuwde 

dat zich elk moment een tweede Tsjernobyl-catastrofe kon voordoen in 

elk van de andere rbmk-centrales in de Sovjet-Unie. Hij zei tegen de 

journalist dat veel wetenschappers zich bewust waren van het gevaar, 

maar dat niemand bereid was om het een halt toe te roepen. In een twee-

de interview met Joenost, nog een Sovjettijdschrift waar de teugels van de 

censuur dankzij glasnost werden gevierd, ging Legasov zelfs nog ver-

der.50

 Het academielid zei elke politieke orthodoxie waarin hij al vanaf zijn 

tienerjaren geloofde vaarwel en verklaarde dat de Sovjetwetenschap de 

weg kwijt was. De mannen en vrouwen achter de grote triomfen van de 

Sovjettechnologie, die de eerste kerncentrale hadden gemaakt en Joeri 

Gagarin de ruimte in stuurden, streefden naar een nieuwe en betere sa-

menleving en gingen te werk met een ethiek en doelgerichtheid die ze 

hadden geërfd van Poesjkin en Tolstoj. Maar de draad van deugdzame 

doelen was hun uit de vingers geglipt, waarna er een generatie achter-

bleef van jonge mensen die technologisch ontwikkeld waren maar mo-

reel losgeslagen. Volgens Legasov was deze grondige mislukking van het 

sociale experiment in de Sovjet-Unie, en niet slechts een handjevol roe-

keloze reactoroperators, de schuld van de catastrofe die uit de ravage van 

reactor vier was opgerezen.

 Begin 1988 had Legasov alle hoop opgegeven ooit Aleksandrov op te 

volgen als directeur van het Koertsjatov-instituut voor Atoomenergie.51 

Terwijl het tempo van Gorbatsjovs hervormingen werd opgevoerd en de 

kritiek van de bevolking op de staat toenam, organiseerde het academie-

lid nu vergadering over ecologie waarin hij voorstelde zijn eigen instituut 

voor nucleaire veiligheid op te richten: een autonoom lichaam dat voor 

werkelijk onafhankelijke regulering van de Sovjetkernindustrie zou zor-

gen. Hij legde zijn plannen voor aan de Academie van Wetenschappen 

en vertrouwde erop dat ze zouden worden goedgekeurd, op z’n minst uit 

erkenning voor zijn rol bij de liquidatie van de gevolgen van het grootste 

kernongeluk uit de geschiedenis.

 Toen de hoorzitting eind april eindelijk werd gehouden, gaf zijn men-

tor Aleksandrov het idee echter slechts lauwe steun, waarop Legasovs 
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voorstel werd afgewezen. Het academielid kreeg het nieuws op 26 april 

1988 te horen, precies twee jaar na het ongeluk. Die middag haalde Le-

gasovs dochter Inga zoals gewoonlijk haar zoon af van de kleuterschool.52 

Toen ze thuiskwam zag ze tot haar vreugde dat haar vader naast zijn auto 

stond te wachten voor de ingang van het flatgebouw. Inga vroeg of hij 

mee naar binnen ging om wat te eten, maar hij zei dat hij weg moest. ‘Ik 

kom van de Academie van Wetenschappen, ik kwam alleen langs om je 

even te zien,’ zei hij. Dat was de laatste keer dat ze hem in leven zag.

 Legasovs zoon Aleksej kwam de volgende dag rond het middageten 

thuis van zijn werk in het huis van het gezin op Pechotnajastraat 26 en 

trof zijn vader hangend in het trappenhuis aan, met een strop om zijn 

nek.53 Hij had geen briefje achtergelaten. Toen een collega op het 

Koertsjatov-instituut Legasovs werkkamer onderzocht op radioactiviteit, 

stelde hij vast dat al zijn bezittingen zo sterk waren besmet met straling 

dat ze niet terug konden naar de familie.54 In plaats daarvan werden ze in 

een aantal plastic zakken gestopt en begraven. Toen een functionaris 

Anatoli Aleksandrov naderhand bezocht in zijn werkkamer om kandida-

ten te bespreken die een deel van Legasovs taken konden overnemen, 

stortte de vijfentachtigjarige directeur in en barstte hij in tranen uit. 

‘Waarom heeft hij me in de steek gelaten?’ snikte hij. ‘Ach, waarom heeft 

hij me in de steek gelaten?’55

De minister van Volksgezondheid van de Sovjet-Unie hield twee weken 

na Legasovs dood in Kiev de openingsspeech bij een internationaal con-

gres over de medische gevolgen van het ongeluk, dat werd bijgewoond 

door vertegenwoordigers van het Internationaal Agentschap voor Atoo-

menergie en de Wereldgezondheidsorganisatie (who).56 Sovjetweten-

schappers gaven voor het eerst toe dat ten tijde van de ramp 17,5 miljoen 

mensen, onder wie 2,5 miljoen kinderen van jonger dan zeven, in de 

zwaarst besmette gebieden van Oekraïne, Wit-Rusland en Rusland had-

den gewoond. Eind 1986 waren van hen 696.000 mensen onderzocht 

door medische instanties in de Sovjet-Unie. Dat nam niet weg dat het 

totaal aantal doden als gevolg van de ramp op dat moment gelijk bleef 

aan dat van een jaar eerder: 31. De minister verklaarde dat ze onder alle 

inwoners niet één geval van letsel als gevolg van straling hadden aange-
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troffen. Tegen de samengekomen gedelegeerden zei hij: ‘We kunnen er 

nu absoluut zeker van zijn dat het ongeluk in Tsjernobyl geen gevolgen 

heeft voor de gezondheid van de mensen.’ Desondanks vertrouwden de 

inwoners van de Sovjet-Unie hun wetenschappers niet meer. Zelfs twee 

jaar na het ongeluk durfden jonge stellen in Kiev geen kinderen te ne-

men, en de minste ziekte werd geweten aan de gevolgen van straling.57 

De Oekraïense Pravda begon met naar beloofd wekelijkse verslagen over 

radioactiviteit in de drie grote steden die het dichtst bij de centrale lagen. 

Ze werden regelmatig geactualiseerd, alsof het om het weerbericht ging. 

De mandarijnen van de atoomindustrie hadden echter nog steeds niet 

door dat ze het vertrouwen onder de bevolking grondig hadden ver-

speeld.58 Zij die zo gewend waren aan hun positie als vereerde iconen 

van de socialistische utopie, werden ineens met achterdocht en vijandig-

heid bekeken, maar hielden niettemin met arrogante laatdunkendheid 

vast aan hun overtuigingen.

 Het hoofd van het Instituut voor Biofysica van de Sovjet-Unie haalde 

tijdens een persconferentie op de slotdag van het medische congres in 

Kiev uit naar de wetenschappers die publiekelijk duizenden gevallen van 

kanker als gevolg van het ongeluk hadden voorspeld. ‘Ze brengen grote 

schade toe, want ze vergeten dat er vele variabelen zijn,’ verklaarde hij. 

‘Wij noemen nooit aantallen. Dat is onethisch.’59

 Hij wees rapportages over ziekten als gevolg van langetermijneffecten 

van de explosie van de hand als het resultaat van een nieuw psycholo-

gisch syndroom, dat hij ‘radiofobie’ noemde.

De meest destructieve krachten die vrijkwamen bij de explosie van reac-

tor vier waren voor de laatste heersers van de Sovjet-Unie niet radiolo-

gisch, maar politiek en economisch van aard. Door de radioactieve wolk 

die zich over Europa verspreidde en de ramp onvermijdelijk aan het licht 

bracht, werd zelfs de meest weerspannige conservatief in het Politbureau 

gedwongen tot de openheid die Gorbatsjovs glasnost voorstond. Door het 

besef dat de atoomindustrie was ondermijnd door geheimzinnigheid, in-

competentie en stagnatie, was de secretaris-generaal er persoonlijk van 

overtuigd geraakt dat de hele staat verrot was.60 Na het ongeluk maakte 

hij uit woede en frustratie werk van de behoefte aan echt drastische ver-
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anderingen en stortte hij zich volledig op de perestrojka in een wanhopi-

ge poging om het socialistische experiment te redden voor het te laat was.

 Zodra de partij haar strenge toezicht op informatie liet verslappen, 

bleek het echter onmogelijk om de oude mate van controle helemaal te-

rug te krijgen. Wat begon met een meer openlijke verslaggeving vanuit 

Tsjernobyl – de verslagen in de Pravda en Izvestia werden gevolgd door 

tv-documentaires en persoonlijke getuigenissen in populaire bladen – 

verbreedde zich tot open discussies over sociale kwesties die tot dan toe 

waren gecensureerd, zoals drugsverslaving, de abortusepidemie, de oor-

log in Afghanistan en de verschrikkingen van het stalinisme.61 De Sovjet-

bevolking begon eerst langzaam maar vervolgens met toenemende 

kracht erachter te komen hoezeer ze was misleid, niet alleen over het 

ongeluk en de gevolgen ervan, maar ook over de ideologie en identiteit 

waarop hun samenleving stoelde. Het ongeluk en het onvermogen van 

de regering om de bevolking te beschermen tegen de gevolgen ervan 

maakte eindelijk een eind aan de illusie dat de Sovjet-Unie een mondiale 

supermacht was, gewapend met ’s werelds beste technologie. Toen de 

pogingen van de staat om de waarheid te verhullen duidelijk werden, 

kwamen zelfs de volgzaamste Sovjetburgers tot het besef dat hun leiders 

corrupt waren en dat de communistische droom een schijnvertoning 

was.

 Kort na Valeri Legasovs zelfmoord publiceerde de Pravda een bewerkt 

uittreksel van de Tsjernobyl-memoires die het academielid op band had 

gezet. Daarin beschreef hij het hopeloze gebrek aan voorbereiding op de 

catastrofe en de lange lijst van storingen in de beveiliging die eraan voor-

afgingen.62 ‘Na mijn bezoek aan Tsjernobyl npp kwam ik tot de conclusie 

dat het ongeluk de onvermijdelijke apotheose was van het economisch 

systeem dat in de loop van de decennia in de Sovjet-Unie was ontwik-

keld,’ schreef hij in een testament dat verscheen onder de titel ‘Het is 

mijn plicht hierover te vertellen’. In september 1988 bezweek het Polit-

bureau voor de bezorgdheid onder de bevolking, een bewijs voor hoe snel 

het systeem veranderde, en liet het de bouw van twee nieuwe kerncentra-

les stilleggen, ook al was een ervan, bij Minsk, al bijna voltooid.63

 Tien maanden later publiceerde de nucleair ingenieur Grigori Medve-

dev in Novy Mir een sensationele uiteenzetting over het ongeluk. Medve-
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dev kon zijn verslag ondanks glasnost pas na twee jaar laten drukken, 

want hij moest in het geheim een gevecht leveren met de kgb en een 

censuurcommissie in Tsjernobyl, die in het leven was geroepen om de 

gevoeligste informatie over het ongeluk voor de bevolking verborgen te 

houden.64 Achter dit alles zat Boris Sjtsjerbina, de voorzitter van de rege-

ringscommissie, die met recht vreesde dat Medvedev zijn verrichtingen 

in Pripjat zou onthullen. Medvedevs Tsjernobyl-notitieboekje, een minuti-

euze reconstructie van de gebeurtenissen op 26 april, gebaseerd op zijn 

eigen bezoeken ter plaatse en tientallen interviews met getuigen, was 

brisant. Viktor Brjoechanov werd erin afgeschilderd als een idioot zonder 

ruggengraat, de mandarijnen van de Sovjetatoomindustrie als harteloos 

en incompetent, en over Sjtsjerbina werd duidelijk dat hij de evacuatie 

van de gedoemde atomgrad onnodig ophield. De vermaardste dissident 

van de Sovjet-Unie, Andrej Sacharov, wiens binnenlandse ballingschap 

onlangs was opgeheven door Gorbatsjov, schreef een voorwoord bij het 

verhaal. Sacharov had in een brief aan de secretaris-generaal zelf ge-

dreigd dat hij er persoonlijk voor zou zorgen dat de informatie uit Med-

vedevs verhaal zo veel mogelijk zou worden verspreid als het Centraal 

Comité de publicatie ervan niet toestond.65 ‘Alles wat verband houdt met 

de ramp in Tsjernobyl, de oorzaken en gevolgen ervan, moet deel gaan 

uitmaken van glasnost,’ schreef Sacharov in zijn voorwoord. ‘De volledi-

ge en naakte waarheid is vereist.’66

 In februari 1989, bijna drie jaar na het ongeluk, onthulde een verslag 

van Vremja op primetime aan de Sovjetbevolking dat de werkelijke om-

vang van de radioactieve besmetting was verdoezeld. Die ging tot ver bui-

ten de grens van de verboden 30-kilometerzone: het totale besmette ge-

bied erbuiten was in werkelijkheid zelfs nog groter dan dat erbinnen.67 

‘“Glasnost wint uiteindelijk toch”, zo zouden we dit verhaal kunnen be-

ginnen,’ zei de correspondent, met achter hem veelkleurige kaarten die 

lieten zien dat de kritieke plekken met de meeste radioactiviteit zich 

maar liefst 300 kilometer van de centrale bevonden, aan de andere kant 

van de grens met Wit-Rusland, in de districten Homel en Mahiljow. Ge-

tuigen hadden daar in april en mei 1986 zwarte regen zien neerkomen.68 

De grond was zo vergiftigd dat volgens een schatting van de Wit-Russi-

sche regering nog eens honderdduizend inwoners moesten worden ge-

DRU
KPR

OEF



374

de dood van een wereldrijk

evacueerd; zij was van plan om het equivalent van 16 miljard dollar in 

extra hulp van Moskou te verzoeken.69

 Een paar weken later, op het moment dat de laatste verslagen Sovjet-

militairen zich stilletjes uit de voeten maakten uit Afghanistan en ten 

tijde van verslechterende berichten over de binnenlandse economie, ging 

secretaris-generaal Gorbatsjov voor het eerst naar de plaats van het onge-

luk.70 Hij trok een witte jas aan en zette een beschermend mutsje op voor 

een rondleiding door reactor nummer twee van de krachtcentrale van 

Tsjernobyl, met zijn echtgenote Raisa aan zijn zij. Ook bracht hij een 

bezoek aan Slavoetytsj. In Kiev sprak hij met partijfunctionarissen, hij 

kondigde een programma ter bescherming van het milieu aan en beloof-

de een algemeen referendum te houden over alle controversiële nieuwe 

projecten. Hij verzocht om geduld wat betreft de groeiende tekorten en 

de teruglopende economie en waarschuwde dat Sovjetrepublieken die 

overwogen uit de Unie te stappen ‘met vuur speelden’. Milieukwesties 

waren echter al speerpunten voor opkomende onafhankelijkheidsbewe-

gingen in Letland en Estland en zouden spoedig een partijprogramma 

vormen voor Zeleny Svit, de Oekraïense oppositiepartij Groene Wereld.71 

Toen Gorbatsjov in Kiev uit zijn limousine stapte voor een van zijn ge-

choreografeerde wandelingetjes en over de noodzaak van perestrojka be-

gon, week de menigte van het script af.72 ‘Mensen zijn bang,’ zei een 

vrouw tegen hem. Toen hij wilde reageren onderbrak een andere vrouw 

de secretaris-generaal om naar zijn mening te vragen over de twee nieu-

we kernreactors die werden gebouwd op de Krim.

 Bij het naderen van de derde jaardag van de ramp kwam Moscow News 

met een reportage vanaf een kolchoz in de oblast Zjytomyr in Oekraïne, 

40 kilometer ten westen van de verboden zone, waar radioactieve kritieke 

plekken met strontium 90 en cesium 137 waren ontdekt.73 Boeren in de 

omgeving hadden sinds het ongeluk bij hun vee een sterke toename van 

geboorteafwijkingen waargenomen; ze beschreven biggetjes met kik-

kerogen en een misvormde schedel, en kalveren die zonder poten, ogen 

of hoofd werden geboren. Een van de leden van een bezoekend team van 

de Oekraïense Academie van Wetenschappen in Kiev vertelde aan de 

pers dat hun bevindingen ‘beangstigend’ waren en eiste dat de regio on-

middellijk zou worden geëvacueerd.74 Een vertegenwoordiger van het 
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Koertsjatov-instituut wees elk verband tussen zulke misvormingen en 

het ongeluk van de hand en weet het aan overdadig mestgebruik en ver-

keerde landbouwmethoden. De krant Sovjetskaja Rossija meldde in okto-

ber 1989 dat sinds 1986 honderden tonnen varkens- en rundvlees die 

waren besmet met radioactief cesium stiekem in worsten was verwerkt 

en overal in de Sovjet-Unie aan nietsvermoedende consumenten waren 

verkocht.75 De werknemers van de verantwoordelijke vleesfabriek had-

den een bonus gekregen om hen te compenseren voor de blootstelling 

aan straling, maar toch hield een tweede rapport aan het Politbureau vol 

dat het volkomen veilig was om de Tsjernobyl-worst te eten en dat deze 

was verwerkt ‘in overeenstemming met de aanbevelingen van het minis-

terie van Volksgezondheid van de Sovjet-Unie’.

Terwijl duizenden soldaten nog altijd radionucliden van het landschap 

schrobden, met bulldozers oude nederzettingen begroeven en besmet 

meubilair uit de ramen van flats in Pripjat gooiden, merkten weten-

schappers in de natuur binnen de zone vreemde nieuwe verschijnselen 

op.76 Egels, woelmuizen en spitsmuizen waren radioactief geworden en 

onder eenden waren genetische afwijkingen ontstaan; zilverkarpers in 

het koelreservoir van de centrale werden monsterlijk groot; de bladeren 

aan de bomen in het Rode Bos hadden bovennatuurlijke proporties, zo-

als reusachtige coniferen met naalden die tien keer zo groot waren als 

normaal en acacia’s met ‘bladeren zo groot als een kinderhand’. De auto-

riteiten kondigden aan dat ze in Wit-Rusland een reservaat en in de zone 

een internationaal onderzoekscentrum wilden oprichten om de gevolgen 

van straling voor het milieu op de lange termijn te onderzoeken.

 Er was echter te weinig geld. De Sovjeteconomie ging na tientallen 

jaren van uitgaven aan de wapenwedloop gedurende de Koude Oorlog 

gebukt onder de last van de mislukte markthervormingen van Gor-

batsjovs perestrojka, de hoge prijs van de terugtrekking en demobilisatie 

van de troepen in Afghanistan en de instorting van de internationale 

oliemarkt. Bovendien bleven de financiële kosten van Tsjernobyl – de 

bestraling en vernietiging van apparatuur, de evacuaties, de medische 

zorg en het verlies van fabrieken, landbouwgrond en miljoenen kilowatt 

elektriciteit – maar stijgen. De bouw en bediening van de sarcofaag al-
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leen al kostte 4 miljard roebel, bijna 5,5 miljard dollar.77 De totale kosten 

van alle aspecten van de ramp bedroegen volgens een van de schattingen 

ruim 128 miljard dollar, dat wil zeggen evenveel als het hele defensie-

budget van de Sovjet-Unie voor 1989.78 Het bloeden ging langzaam, 

maar bleek onmogelijk te stelpen: nog een open wond die de staat niet 

meer kon negeren terwijl de Sovjetkolos langzaam op zijn knieën zakte.

 In juli 1989 hield Gorbatsjov een toespraak waarin hij tegenover de 

inwoners van de Oost-Europese satellietstaten van de Sovjet-Unie – 

Oost-Duitsland, Tsjecho-Slowakije, Roemenië en de overige landen van 

het Oostblok – liet doorschemeren dat hij niet zou interveniëren als ze 

besloten om hun leiders af te zetten of zelfs helemaal te breken met de 

socialistische broederschap. Vier maanden later viel de Berlijnse Muur 

en begon het Sovjetrijk uit elkaar te vallen.

 In een tijd van chronische tekorten en een imploderende economie 

wonnen etnische verdeeldheid en verzet tegen de heerschappij van Mos-

kou binnen de grenzen van de Sovjet-Unie aan kracht. Oproer en burger-

lijke ongehoorzaamheid verstoorden alle vijftien Sovjetrepublieken. In 

Litouwen omsingelden zesduizend mensen de kerncentrale van Ignali-

na, waar de twee nieuwe rbmk-1500-reactors doelwit waren geworden 

van nationalistische woede. Het was de aanzet tot protesten die er al snel 

toe leidden dat de drie Baltische staten zich onafhankelijk verklaarden 

van de Unie.79 In Minsk zouden tachtigduizend mensen in een optocht 

naar het hoofdkwartier van de Wit-Russische regering zijn gelopen met 

de eis te worden geëvacueerd uit besmet gebied. ‘Onze leiders hebben 

drie jaar lang tegen ons gelogen,’ zei een van de deelnemers tegen een 

Sovjetjournalist. ‘En nu hebben ze dit land dat is verdoemd door God en 

Tsjernobyl in de steek gelaten.’ 80

 In het Westen werd het publieke vertrouwen in kernenergie, dat na 

Three Mile Island toch al wankelde, door de explosie in reactor vier defi-

nitief tenietgedaan. De ramp veroorzaakte een golf van wantrouwen on-

der de bevolking, en het verzet tegen de industrie verspreidde zich we-

reldwijd.81 In de twaalf maanden na het ongeluk beloofden de regeringen 

van Zweden, Denemarken, Oostenrijk, Nieuw-Zeeland en de Filipijnen 

stuk voor stuk hun nucleaire programma’s definitief te beëindigen, en 

negen andere landen gelastten plannen voor de bouw van nieuwe kern-
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reactors af of stelden ze uit. Opiniepeilingen wezen erop dat sinds Tsjer-

nobyl twee derde van de mensheid tegen ontwikkeling van kernenergie 

was. De Verenigde Staten werden geconfronteerd met een volledige instor-

ting van reactorbouw en alleen al de naam van de Oekraïense kerncentrale 

raakte ingebed in het internationaal taalgebruik als een uitdrukking voor 

tekortschietende technologie en een gerechtvaardigd wantrouwen jegens 

officiële informatie.82

 De voortzetting van de bouw van nieuwe kerncentrales in Oekraïne 

door het ministerie van Energie van de Sovjet-Unie was een speerpunt 

geworden van regionale oppositie tegen Moskou.83 Toen Kiev opriep tot 

de beëindiging van de bouw van de controversiële centrale op de Krim, 

ging het werk desondanks gewoon door, tot de lokale autoriteiten stakin-

gen goedkeurden en financiering van het project door de staatsbank 

stopzetten. Op 1 maart 1990 voerde de Opperste Sovjet van Oekraïne 

verstrekkende milieubeschermingsmaatregelen in de republiek door, 

waaronder de goedkeuring voor de sluiting van de drie resterende reac-

tors van de kerncentrale van Tsjernobyl binnen vijf jaar. Op 2 augustus 

legden de wetgevers van de republiek een verbod op de bouw van nieuwe 

kerncentrales in Oekraïne op. In Moskou zag de minister van Energie 

zich gedwongen te bedenken wie het netwerk van kerncentrales in de 

Sovjet-Unie moest controleren als haar uniebrede beslissingsmacht plot-

seling zou toevallen aan de republieken.

 In de verboden zone waren honderdduizenden tonnen overblijfselen 

uit de reactor, radioactieve grond, vegetatie, meubilair, auto’s en appara-

tuur inmiddels begraven in ongeveer achthonderd afvalplaatsen die mo-

gilniki ofwel ‘begraafplaatsen’ werden genoemd. Dit waren met beton 

bedekte greppels, kuilen en bergen die werden besproeid met polymeer-

oplossingen en vervolgens ingezaaid met gras.84 Dit doolhof aan nucleai-

re stortplaatsen was echter overhaast uitgegraven en slecht onderhou-

den. Niemand had de moeite genomen om bij te houden wat waar was 

begraven, en begin 1990 kwam de liquidatie arbeidskrachten tekort. 

Wanneer reservisten te horen kregen dat ze naar Tsjernobyl moesten, 

weigerden velen van hen om te gaan, ook al werd hun het dubbele van 

het gemiddelde Sovjetsalaris geboden plus bonussen die rechtstreeks op 

hun bankrekening werden gestort.85 De voortzetting van de mobilisatie 
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veroorzaakte protest onder de bevolking en ten slotte besloten de militai-

re autoriteiten van de Sovjet-Unie geen troepen meer naar de zone te 

sturen. In december kwam de liquidatie feitelijk tot stilstand.

 Het was naderhand bijna onmogelijk om het totaal aantal liquidators 

dat in de verboden zone had gewerkt te berekenen, mede doordat de 

Sovjetregering de cijfers verkeerd voorstelde. Zeker zeshonderdduizend 

mannen en vrouwen uit heel de Sovjet-Unie hadden tot aan begin 1991 

meegewerkt aan de schoonmaak in de radioactieve onderwereld rond re-

actor vier en zouden formeel worden erkend als Tsjernobyl-liquidators.86 

Als erkenning voor hun werk kregen velen speciale identiteitskaartjes en 

een geëmailleerde gedenkpenning met de Griekse letters alfa, bèta en 

gamma rond een scharlakenrode druppel bloed. Allen maakten eruit op 

dat ze net als de veteranen van de Grote Vaderlandse Oorlog dankzij hun 

offers recht hadden op levenslange verzorging door de staat. Het minis-

terie van Volksgezondheid startte in Kiev een speciale kliniek, het Onder-

zoekscentrum voor Nucleaire Geneeskunde voor de gehele Unie, voor 

iedereen die was blootgesteld aan radioactieve straling.87 Toen de eerste 

gedemobiliseerde liquidators echter ziek werden en zich meldden in zie-

kenhuizen met klachten die onverklaarbaar, onvoorspelbaar of prema-

tuur leken, merkten ze dat de staatsartsen hun symptomen liever niet in 

verband brachten met de omstandigheden waarmee ze in de 30-kilome-

terzone te maken hadden gehad.88 De failliete staat kon het zich niet 

veroorloven de beloofde specialistische zorg te verlenen aan ruim een 

half miljoen nieuwe, potentiële langdurig zieken en daarom maakten de 

artsen aantekeningen in code; de medische dossiers waren geheim. Af-

gezien van de meest extreme gevallen werden alle patiënten naar huis 

gestuurd met dezelfde diagnose die Maria Protsenko had gekregen: ‘Ge-

wone ziekte, geen verband met ioniserende straling.’

Begin december 1991 stemde de bevolking van Oekraïne bij een natio-

naal referendum waartoe het parlement in Kiev vier maanden eerder had 

opgeroepen, voor onafhankelijkheid van de Sovjet-Unie. Michail Gor-

batsjov verloor de strijd om de unie van de twaalf overgebleven Sovjetre-

publieken bijeen te houden. Na een mislukte reactionaire coup in augus-

tus was hij kortstondig op zijn post van staatshoofd teruggekeerd, waarna 
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hij lijdzaam moest toezien hoe de Russische president Boris Jeltsin hem 

zijn bevoegdheden ontnam en bekendmaakte dat hij alle activiteiten van 

de Communistische Partij verbood. Op eerste kerstdag verscheen Gor-

batsjov op tv om geëmotioneerd zijn aftreden aan te kondigen. De rode 

vlag van de Sovjet-Unie aan de vlaggenmast boven op het Kremlin werd 

voor de laatste keer gestreken. In de chaos van het instortende imperium 

werden de meeste mannen en vrouwen die hadden gevochten in de slag 

bij Tsjernobyl vergeten: de laatste verdedigers van een natie die ogen-

schijnlijk van de ene op de andere dag was verdwenen.

 In de jaren erna werden veel mensen die de catastrofe hadden over-

leefd op middelbare leeftijd langdurig ziek. Ze werden geveld door een 

mysterieuze opeenstapeling van symptomen, zoals hoge bloeddruk, 

staar, nieraandoeningen en chronische vermoeidheid. Kapitein Sergej 

Volodin, de eerste helikopterpiloot ter plekke, die per ongeluk met zijn 

machine door de pluim radioactieve damp uit de reactor was gevlogen, 

kreeg hoogtevrees en stapte over naar een kantoorbaan bij de lucht-

macht.89 Degenen die helemaal niet meer in staat waren om te werken, 

leefden van een krimpend staatspensioen en konden moeilijk aan medi-

sche zorg komen. Sommigen overleden in ziekenhuizen in Kiev en Mos-

kou aan hartziekten en bloedafwijkingen, zoals leukemie.90 Majoor Tel-

jatnikov, die op de avond van het ongeluk het commando voerde over de 

brandweerlieden, overleed in december 2004 op drieënvijftigjarige leef-

tijd aan kaakkanker.91 Voor anderen bleek de psychische druk van het 

overleven van de ramp om vervolgens hulpeloos stuk te lopen op een zo 

grondig veranderde wereld ondraaglijk.92 De elektrotechnicus Andrej 

Tormozin, die als door een wonder blootstelling aan schijnbaar dodelijke 

hoeveelheden straling, een mislukte beenmergtransplantatie en bloed-

vergiftiging had overleefd, kwam levend tevoorschijn uit ziekenhuis zes 

maar raakte daarna in een depressie en dronk zichzelf dood.

In februari 2006, bijna twintig jaar na het ongeluk, ontmoette ik de fysi-

cus Venjamin Prjanitsjnikov in een troosteloos café vlak bij het flatge-

bouw waar hij woonde.93 Hij was een grote, levendige en krachtige vent 

van tweeënzestig jaar in een driedelig pak met een stippeltjesdas, en zijn 

taalgebruik was rijk aan metaforen en droge humor. Hij herinnerde zich 
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heel duidelijk de grafietspikkels op de bladeren van de aardbeienplantjes 

van zijn vrouw en de strijd tegen het chinasyndroom in de kelder van 

eenheid vier. Vier van de vijf man die in de beangstigendste dagen van 

mei 1986 de temperatuurs- en stralingsmetingen uitvoerden in de inge-

wanden van de reactor waren al overleden, vertelde hij me. ‘Twintig pro-

cent heeft het dus overleefd,’ zei hij met een sombere glimlach. ‘Als je 

mij meetelt.’

 De liquidators die het overleefden, vreesden dat ze met fatale wonden 

die geen mens ooit kon zien waren teruggekeerd van het slagveld. ‘We 

weten dat de onzichtbare vijand ons binnenste wegvreet als een worm,’ 

verklaarde generaal Nikolaj Antosjkin, wiens mensen in de helikopters 

hadden geprobeerd het nucleaire inferno te blussen. ‘Voor ons gaat de 

oorlog door en wij glijden beetje bij beetje weg uit deze wereld.’94

 Toen ik in 2006 een bezoek bracht aan Aleksandr en Natalia Joevtsj-

enko in hun flat in de buurt van de Staatsuniversiteit van Moskou, ver-

toonden de armen en rug van de ingenieur paarsrode littekens als gevolg 

van de huidtransplantaties. Hij had er al zoveel ondergaan dat hij bij 

vijftien was opgehouden met tellen.95 Nadat hij was ontslagen uit zieken-

huis zes was hij zo snel mogelijk weer aan het werk gegaan, maar later 

lag hij wekenlang in Duitsland in een ziekenhuis waar hij werd behan-

deld door legerartsen, en nog altijd moest hij jaarlijks twee weken me-

disch worden getest. Joevtsjenko was kort ervoor aan een nieuwe baan 

begonnen waardoor hij voor het eerst sinds 1986 weer op het vakgebied 

van zijn keuze werkte, nucleaire technologie. Hij vond het fijn dat hij 

voor zijn werk naar Oekraïne kon, waar hij een bezoek bracht aan de 

overgebleven kerncentrales van het land en weer samenwerkte met de-

zelfde collega’s die hij al sinds zijn studietijd in Odessa kende.

 Toen hij over het ongeluk begon te praten, stroomde er desondanks 

zweet door zijn gemillimeterde haar, en de zakdoek die hij kneedde in 

zijn vuist was al snel drijfnat.96 Joevtsjenko wist niet of hij onvruchtbaar 

was als gevolg van de straling, ook al verzekerden de artsen het stel dat ze 

gerust meer kinderen hadden kunnen krijgen. Natalia vertrouwde hen 

echter niet en twijfelde over hun motieven; zij wilde niet onbewust een 

proefkonijn van een of ander harteloos experimenteel onderzoek wor-

den.
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 Hun zoon Kirill, die inmiddels geneeskunde studeerde, bleef dus enig 

kind, en ze hadden een siamees geadopteerd, Charlie, die op 26 april was 

geboren, wat zij als een gunstig voorteken beschouwden. Aleksandr ver-

telde echter dat de effecten die de straling op zijn gezondheid had min-

der erg waren dan men misschien had verwacht. ‘De artsen zeggen me 

steeds dat ik het heb overleefd, zodat ik dus zorgeloos verder kan gaan,’ 

zei hij. ‘Maar toen ik weer in Oekraïne was, kreeg ik verhalen te horen 

over mensen die waren overleden. Kwam dat door de straling? Ik weet 

het niet. Ik snap niets van statistiek. Maar als mijn vrienden ernaar vra-

gen, zeg ik tegen ze: hoe minder je erover nadenkt, hoe langer je leeft.’
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Het was mooi en warm weer op maandagmiddag 25 april 2016 in Prip-

jat; het leek eerder zomer dan voorjaar.1 Het was stil in de verlaten stad: 

populierzaadjes dreven en dansten door de lucht en de donkergroene 

stilte werd slechts onderbroken door het gefluit van de vogels. Bijna op 

de kop af dertig jaar na de explosie in eenheid vier was de atomgrad die 

Viktor Brjoechanov uit een leeg veld tevoorschijn had getoverd eindelijk 

heroverd door de natuur. De mooie Baltische rozen die in opdracht van 

de directeur waren geplant, waren al heel lang verwilderd en de zwarte 

rozenbottels hingen in een onregelmatige wirwar van struiken midden 

op het stadsplein te rotten; het voetbalstadion was overwoekerd door een 

bos van wilgen, naaldbomen en wilde perenbomen; één jong zilverberkje 

piepte op uit de verbrijzelde trappen voor het Witte Huis, en groepjes 

eiken en acacia’s hadden een lang stuk van de Koertsjatovstraat getrans-

formeerd in een schaduwrijk bospad. De symbolen met hamer en sikkel 

op de lantaarnpalen waren er nog, maar de Sovjetsterren waren verroest 

en verbogen, verdrongen door takken, en de zebrapaden waren door tien-

tallen jaren van zonlicht en regen vervaagd. Onder het vervallen reuzen-

rad lag een dikke deken van mos.

 Veel gebouwen in de stad dreigden in te storten doordat ze waren 

overgeleverd aan de elementen en aangetast door water, vorst en schade-

lijk korstmos.2 De ingang van een flatgebouw in de Sportivnajastraat 

werd versperd door reusachtige platen omlaaggevallen beton. Plunde-
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raars en voddenrapers hadden de stad beroofd van bijna elk stukje me-

taal dat ze konden vinden en vertrekken achtergelaten met slechts de 

donkere schaduw van verdwenen radiators, en gaten in de straten waar 

ze stalen leidingen en kabels hadden opgegraven. In de gebouwen aan de 

Leninprospekt lagen de trappenhuizen bezaaid met glasscherven en het 

behang was in verweekte, poederachtige en verbleekte vellen van de 

slaapkamermuren gebladderd. De voordeur van Brjoechanovs woning 

op de vierde verdieping van Gebouw 13/34 met uitzicht op de Koertsjato-

vstraat was uit z’n scharnieren getild en lag in de gang onder een dikke 

laag lichtgrijs stof. Het grote hoekappartement was bijna helemaal leeg, 

en er was nauwelijks iets waaruit viel op te maken wie daar ooit had ge-

woond: op de tegels in de donkere badkamer hing een kindertekening 

van een oude auto; op de keukenvloer lag één schoen met hoge hak. 

Maar vanaf het balkon van de kamer die uitzicht bood op het plein waren 

de woorden op het dak van het tien verdiepingen tellende flatgebouw aan 

de overkant nog net leesbaar boven de boomtoppen: ‘Hai boede atom ro-

bitnikom, a ne soldatom!’ ‘Laat het atoom een arbeider zijn, geen soldaat!’

 Drie kilometer verderop stonden de bouwkranen boven reactors vijf 

en zes van de krachtcentrale van Tsjernobyl er precies zo bij als toen het 

werk op de avond van het ongeluk in de steek werd gelaten. In het hoofd-

gedeelte van de krachtcentrale werkte het basispersoneel door. Toen de 

net onafhankelijk geworden republiek Oekraïne de eerste rekening voor 

de elektriciteit uit Rusland binnenkreeg, draaide de regering haar besluit 

om de overgebleven drie reactors te sluiten terug, en de laatste ervan 

werd pas in 2000 definitief gesloten. Sindsdien had een slinkende groep 

werknemers, die dagelijks met een speciale elektrische trein vanuit 

Slavoetytsj de reis van een uur maakte, toegezien op de koeling en ont-

manteling van eenheid één, twee en drie.

 Toen ik voor het eerst de krachtcentrale van Tsjernobyl bezocht, op 

een ochtend midden in de winter, werkte de verwarming niet meer en 

was het ijskoud in het complex. Bij markering +10, aan de ‘vuile’ kant 

van de ontsmettingssluis, dwarrelde lichte sneeuw langs de ramen en 

twee mannen in witte overall en een dikke jas liepen kwiek door de ont-

gassergang terwijl hun adem in wolkjes condenseerde.3 In controleka-

mer nummer twee stonden drie ingenieurs bij hun bureau te roken en 
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op zachte toon te telefoneren. Veel van de knoppen en verklikkerlichtjes 

op het werkblad waren afgeplakt met witte etiketten waar ‘Buiten ge-

bruik’ op stond. Midden op het verstofte bedieningspaneel dat ooit onop-

houdelijk had geflikkerd met uitlezingen van de reactor, vertoonde een 

klein tv-scherm bewakingsbeelden van de machinehal, waar de giganti-

sche turbines langzaam werden ontmanteld. Verder westwaarts in de 

lange gang die ooit de vier reactoreenheden van de centrale had verbon-

den, smolt wat er nog over was van het personeel weg. In het sluimeren-

de casco van eenheid drie hing een benauwende stilte in de schemerige 

machinekamers. Op de vloeren lagen nog altijd de vergelende plastic 

matten die in 1986 waren neergelegd tijdens de ontsmettingswerkzaam-

heden. Door de vuile beglazing viel smoezelig, grijs licht, aan het plafond 

hingen zware pijpleidingen en de vochtige lucht was doordrenkt met een 

geur van machineolie en ozon.

 Nog een trap lager en na een raamloze gang kon je niet verder. De 

aanwezigheid van iets wat dichtbij maar onzichtbaar was, iets monster-

lijks, werd haast tastbaar. Het cluster van dikke pijpleidingen boven ons 

hield plotseling op. De afgebroken uiteinden ervan hingen vlak voor wat 

ooit de ingang van een gang was geweest, maar die nu met dik beton was 

verzegeld. Tegen deze muur stond, midden in een plasje melkachtige 

vloeistof, een monument van rood marmer met een bronzen bas-reliëf: 

de donkere vorm van een man met de ronde muts van een werknemer in 

de krachtcentrale op zijn hoofd, één arm in paniek gestrekt, alsof hij 

tastte naar hulp die nooit zou komen.4 Dit was de grafsteen van Valeri 

Chodemtsjoek, de eerste die omkwam als gevolg van de explosie in een-

heid vier. Zijn collega’s die het hadden overleefd, hadden het gedenkte-

ken zo dicht bij de plaats waar zij meenden dat zijn lichaam begraven lag 

opgericht als zij zich durfden te wagen. Wat er nog over was van de ver-

dwenen machinevakman bevond zich pal achter deze plaats, aan de an-

dere kant van drie meter beton en een laag lood, onder duizenden ton 

brokstukken, zand en verwrongen wrakstukken. En daar ergens bij hem 

lag ook het gesmolten hart van reactor vier, een veranderlijke massa ura-

nium, zirkonium en andere kernelementen die bijna net zo enigmatisch 

en dodelijk bleef als op de dag dat de catastrofe begon, bijna dertig jaar 

geleden.
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Het groepje specialisten van het Koertsjatov-instituut dat in de zomer 

van 1986 onderzoek ging doen in de oprijzende sarcofaag, kampte vanaf 

het begin met vreselijke problemen.5 Ze waren er vanuit Moskou heen 

gestuurd om de honderden tonnen nucleaire brandstof te lokaliseren die 

ooit reactor vier brandend had gehouden, maar werden gehinderd door 

velden gammastraling, ingestorte muren, cascades van net opgepompt 

Sredmasj-beton en slecht functionerende apparatuur. Pogingen om ro-

bots te gebruiken eindigden aanvankelijk op dezelfde manier als met 

zoveel andere was gebeurd in de speciale zone. Een instrument dat tegen 

reusachtige kosten was gebouwd om de ruïne te onderzoeken, bleek bij 

de eerste test zelfs niet langs kleine hindernissen te kunnen. Het moest 

herhaaldelijk handmatig worden gered door de operators en bezweek 

uiteindelijk in de hogestralingszone. Vervolgens kwam de robot onver-

wacht weer tot leven en vluchtte door de gang, een ridicule pantomime 

van flitsende lichtjes en zwaaiende aanhangsels. Daarna viel hij abrupt 

op zijn zij, waarna hij door zijn vloekende en tierende operators werd 

opgehaald. De scène was opgenomen op video en werd die avond voor de 

bijeengekomen taakgroep vertoond.

 Met behulp van een heel klein plastic tankje dat een van de weten-

schappers had gekocht voor 12 roebel (op dat moment het equivalent van 

5 dollar) in de speelgoedwinkel Detski Mir – Kinderwereld – in Kiev, kon 

ten slotte een rudimentaire verkenning beginnen. De speelgoedtank 

werkte op batterijen en werd bediend met een doosje aan een lang snoer, 

en werd zodanig aangepast dat hij een dosimeter, thermometer en sterke 

zaklamp kon dragen. De wetenschappers gebruikten hem als een radio-

gevoelige jachthond, die tien meter voor hen uit rende en waarschuwde 

voor acuut gevaar. De leden van de Koertsjatov-taakgroep waren zich ter-

dege bewust van de gevaren die hen omringden, maar werden voortge-

dreven door de noodzaak van hun speurtocht naar de zoekgeraakte 

brandstof om er zeker van te kunnen zijn dat er geen nieuwe kettingre-

actie kon beginnen, maar ook door wetenschappelijke nieuwsgierig-

heid.6 Ze waren binnen in de sarcofaag ontdekkingsreizigers op de grens 

van een onbekende wereld. Ze troffen er gammastralingsvelden aan van 

een sterkte die nog nooit door iemand was waargenomen, en vreemde 

nieuwe materialen die waren gesmeed bij temperaturen van boven de 
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10.000 graden Celsius in de smeltkroes van een desintegrerende kernre-

actor.

 In het najaar van 1986 deden de leden van het Koertsjatov-team een 

van hun eerste en meest gedenkwaardige ontdekkingen toen ze eindelijk 

de mysterieuze gang 217/2 binnengingen, waar enkele maanden eerder 

hun op afstand bediende stralingssonde was doorgeslagen.7 Om er te 

komen wurmden de wetenschappers zich door een nauwe tunnel die in 

de wrakstukken was gemaakt, uitgerust met zaklampen en gehuld in 

dunne plastic pakken om hen te beschermen tegen radioactief stof. Ze 

troffen een kolossale, bolvormige, stalagmietachtige formatie van een ge-

heimzinnige substantie aan. Hij leek van ergens boven hen naar bene-

den te zijn gestroomd waarna hij stolde tot een antracietzwarte glazige 

massa. Deze Olifantsvoet, zoals ze de formatie noemden, was langer dan 

een mens en woog minstens twee ton. Het oppervlak straalde een ver-

bijsterende 8000 röntgen per uur uit, oftewel 2 röntgen per seconde: wie 

er vijf minuten in de buurt bleef, kon rekenen op een pijnlijke dood. 

Desondanks eiste de regeringscommissie foto’s en een grondige analyse.

 De wetenschappers konden de splijtstof uit de reactor niet vinden en 

hadden ook nog geen enkel spoor aangetroffen van de ruim 16.000 ton 

materiaal die de heldhaftige helikopterbemanningen van generaal An-

tosjkin in de reactor hadden gedumpt. Ze hoopten nu dat de Olifantsvoet 

een deel van het lood zou bevatten dat bedoeld was om de kern te koe-

len.8,9 Deze stond echter niet graag monsters af om te testen. De substan-

tie was zo hard dat ze er met een boor die op een gemotoriseerd karretje 

was gemonteerd niet doorheen kwamen. Een soldaat die zich aanbood 

om hem met een bijl aan te pakken, keerde met lege handen terug en 

had zoveel straling opgelopen dat hij onmiddellijk uit Tsjernobyl moet 

worden geëvacueerd. Ten slotte meldde zich een scherpschutter van de 

politie en deze schoot met een geweer een fragment van het oppervlak af. 

Uit dit monster bleek dat de Olifantsvoet een gestolde massa siliciumdi-

oxide, titanium, zirkonium, magnesium en uranium was: ooit gesmol-

ten radioactieve lava die alle radionucliden bevatte die in bestraalde nu-

cleaire brandstof zitten en die op de een of andere manier vanuit de 

nabijgelegen ruimten door de gang was gestroomd.10 Maar het monster 

bevatte geen spoor van het lood dat in die krankzinnige eerste dagen van 
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mei vanuit de lucht in eenheid vier was gestort.11

 De Koertsjatov-deskundigen zagen in de temperatuur van de lucht in 

de ruimten onder de reactor aanwijzingen dat er nog meer lava zou kun-

nen zijn, nog warm van de radioactieve desintegratie in de ruimte aan 

het einde van de gang. Daar had zich het reusachtige stalen kruis, struc-

tuur S, bevonden dat het reactorvat met inhoud ondersteunde.12 Maar 

opnieuw werd hun weg geblokkeerd door puin en radioactiviteit. Bij vrij-

wel elke bespreking van de regeringscommissie kregen ze van Boris Sjt-

sjerbina en zijn ambtenaren het verwijt dat ze de brandstof nog niet had-

den gevonden en vragen over het blijvende risico van een nieuwe zichzelf 

in stand houdende kettingreactie.

 Begin 1988 formeerden ze een nieuwe groep, een interdisciplinair 

team bestaande uit dertig wetenschappers die de sarcofaag zouden on-

derzoeken en in kaart moesten brengen wat deze bevatte. Deze groep 

werd ondersteund door een legertje van maar liefst 3500 bouwvakkers: 

de Tsjernobylcomplex-expeditie.13 Met horizontale boorinstallaties van 

26 meter lang, die werden bediend door technici van Sredmasj en de 

Sovjetmijnbouw, begon de complex-expeditie diep in eenheid vier te dril-

len en kernmonsters uit het puin te winnen om het weefsel van het ge-

bouw te onderzoeken. Aan het eind van het voorjaar van 1988, ongeveer 

twee jaar na de explosie, hadden ze het reactorvat zelf bereikt.14 Op 3 mei 

brak een boorijzer door de buitenste betonnen wand van de schacht, 

schoot door het zandschild, de stalen mantel van de binnenste bescher-

mingstank en ten slotte door het reactorvat. De wetenschappers staken 

een sonde in het gat naar het middelpunt van de kern, in een poging de 

parameters van de verwoesting te meten in de grafietstapels en splijtstof-

bundels van de actieve zone, de oorsprong van het ongeluk. De sonde 

ondervond echter geen enkele weerstand en overbrugde met gemak de 

diameter van 11,8 meter van de voormalige actieve zone, zonder hapering 

of onderbreking.

 De wetenschappers waren verbijsterd. Waar was de splijtstof? De vol-

gende dag staken ze een periscoop en een sterke lamp naar binnen om 

het binnenste te verlichten en wat ze zagen verbaasde hen: het giganti-

sche vat van reactor vier, dat ooit 190 ton uraniumsplijtstof en 1700 ton 

grafietblokken had bevat en sindsdien gevuld zou zijn met de ene na de 
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andere lading zand, lood en dolomiet, was bijna helemaal leeg.

 Er volgde een operatie die jaren zou duren, waarbij zij steeds dieper 

doordrongen in de wrakstukken van eenheid vier, monsters namen en 

foto’s en video-opnames maakten van wat ze aantroffen. Geleidelijk aan 

ontrafelden de mannen van de complex-expeditie het mysterie van wat er 

in het gebouw tijdens de meest koortsachtige periode van de slag bij 

Tsjernobyl was gebeurd. Ze kwamen tot de ontdekking dat slechts een 

fractie van de 17.000 ton materiaal die uiteindelijk vanuit de lucht op het 

gebouw was gericht, het doelwit in het reactorvat had getroffen.15 Het 

leeuwendeel van de ladingen werd teruggevonden in bergen van soms 

wel 15 meter hoog, verspreid tussen het puin in de centrale hal.16 Sommi-

ge loodstaven hadden de rood-witte ontluchtingsschoorsteen getroffen, 

en het dak van eenheid drie, bijna 100 meter van het doelwit, was door-

boord door vracht die vanuit de lucht was gedropt.17 Bovendien leek het 

erop dat de 1300 ton grafiet die niet door de explosie uit de reactor was 

gegooid bijna volledig was verbrand: de brandende reactor had zichzelf 

uiteindelijk domweg opgebrand.18 De dappere pogingen van de Sovjet-

vliegers om de brand vanaf een hoogte van 200 meter te smoren met 

zand waren vrijwel volkomen zinloos geweest.19

 De complex-expeditie liet echter ook zien dat de angst van de theore-

tisch fysici voor het chinasyndroom, dat eerst als haast onmogelijk was 

weggewuifd door de praktisch ingestelde nucleaire speculanten van 

Sredmasj, toch niet zo vergezocht was geweest.20 Ze stelden vast dat de 2 

ton dodelijke verbindingen in de Olifantsvoet slechts een fractie verte-

genwoordigden van een roodgloeiende rivier van radioactieve lava die in 

de minuten vlak na het begin van het ongeluk in de reactor was ontstaan 

en langzaam naar de kelder van het gebouw was gestroomd tot het reac-

torvat zelf zo goed als leeg was.

 De zirkoniumhulzen van de splijtstofbundels waren als eerste gesmol-

ten en bereikten binnen een half uur na de explosie een temperatuur van 

meer dan 1850 graden Celsius. De uraniumdioxidetabletten die ze bevat-

ten losten daarbij op en er vormde zich een plas hete metaalsoep die 

vervolgens delen van het reactorvat zelf absorbeerde, waaronder roestvrij 

staal, serpentiniet, grafiet en gesmolten beton.21 De radioactieve lava, die 

nu zo’n 135 ton gesmolten uranium bevatte, vrat zich nu een weg door 
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het onderste biologische schild van de reactor, een enorme stalen schijf 

die was gevuld met serpentinietgrind en 1200 ton woog. Het brandde 

helemaal door het schild en zijn inhoud heen, absorbeerde ongeveer een 

kwart van de totale massa ervan en stroomde zo in de vertrekken eron-

der.22 Component S, het stalen kruis dat het hele reactorvat ondersteun-

de, kon het niet meer aan en bezweek, het schild viel uit de bodem van 

de reactor en het gloeiendhete corium brandde een gat in de vloer van de 

ruimte onder de reactor. De pijpen van het drukonderdrukkingssysteem, 

dat de stervende reactor vier niet had kunnen redden, vormden nu een 

handig pad voor de lava die het gebouw uit wilde. Via vier afzonderlijke 

routes verspreidde hij zich naar het zuiden en het oosten, deed onderweg 

metaalwerk smelten, stroomde door geopende deuren, vulde geleidelijk 

gangen en vertrekken en kroop door afvoerbuizen van de ene verdieping 

naar de andere, richting de fundamenten van eenheid vier.23

 Toen het corium aankwam bij de drukonderdrukkingsbekkens, die 

tegen zo’n hoge prijs waren geleegd door kapitein Zborovski en de speci-

alisten van de krachtcentrale, had het zich kokend en brandend een weg 

gebaand door drie vloeren onder de reactor en nog meer onderdelen van 

het gebouw en puin opgeschrokt tot het een totaalgewicht van minstens 

1000 ton had bereikt.24 In sommige vertrekken vormde het gesmolten 

metaal plassen van 15 centimeter diep en stolde het ter plekke.25 Maar 

ondanks de inzet van Zborovski en zijn mensen stond er nog een paar 

honderd kuub water in de onderdrukkingscompartimenten, en pas toen 

de stroom corium hierin stortte kwam er eindelijk een eind aan het chi-

nasyndroom. In het water van het onderdrukkingsbekken koelde de lava 

af tot een ongevaarlijke temperatuur en kwam er eindelijk een einde aan 

de reis van het gesmolten binnenste van reactor vier, drijvend als grijze 

keramische puimsteen op het oppervlak van een radioactief meer, op 

slechts een paar centimeter van de fundamenten die het gebouw scheid-

den van de aarde eronder.26

 De mannen van de complex-expeditie zouden pas in 1990 het grootste 

deel van de gesmolten splijtstof vinden en de regeringscommissie verze-

keren dat het ‘voorlopig’ onwaarschijnlijk was dat het spook van de reac-

tor weer de kop zou opsteken.27 Zelfs vier jaar na het ongeluk bedroeg de 

temperatuur in sommige splijtstofbundels maar liefst 100 graden Celsi-
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us. De wetenschappers berekenden echter dat een nieuwe kritikaliteit 

bijna onmogelijk was, tenzij de massa werd doordrenkt met water, en ze 

installeerden een nieuw bewakingssysteem om hun een vroege waar-

schuwing te geven mocht er een beginnen. Tegen die tijd was de defini-

tieve implosie van de Sovjet-Unie al ingezet en verschoof de financiële en 

politieke belangstelling naar heel andere dingen dan Tsjernobyl.

 De complex-expeditie werkte noest door, ook al raakte ze steeds meer 

in vergetelheid en kwam ze middelen tekort.28 De leider van de expeditie, 

de gezette neutrinofysicus Aleksandr Borovoj, zou uiteindelijk ruim dui-

zend keer de sarcofaag in gaan. Borovoj zei dat het hem altijd had ontbro-

ken aan fysieke moed en dat hij de gevaren van straling gewoon goed 

genoeg begreep om met de risico’s om te gaan. Maar telkens als hij het 

grote, zwarte gebouw betrad, maakte het in hem dezelfde gevoelens los 

als het eerste deel van Tsjaikovski’s Zesde symfonie: een omineuze pre-

lude op een strijd tussen leven en vergetelheid. De fysici hadden geen 

computers of beschermende apparatuur, en Borovoj nam altijd een rol 

tape mee waarmee hij zijn plastic overall kon dichtplakken als er een 

scheur in kwam.

 De mannen kwamen uiteindelijk zelfs ondergoed tekort, en nadat de 

bbc een documentaire had uitgezonden over de expeditie, kregen de we-

tenschappers steeds vaker pakketjes met zelfgebreide sokken uit het 

Westen.29 Borovoj deelde deze bij wijze van beloning uit aan leden van 

de groep die zich in de sarcofaag hadden onderscheiden. De wetenschap-

pers vonden hun werk echter zo fascinerend en belangrijk dat sommigen 

van hen weigerden te vertrekken toen hun taak erop zat; velen lieten hun 

dosimeter met opzet op kantoor liggen om te voorkomen dat hun maxi-

male dosis zou worden geregistreerd en ze naar huis werden gestuurd.30 

Na de Olifantsvoet stuitten ze in de ruïne van eenheid vier ook op andere 

formaties van gestolde lava, bevroren tot mysterieuze vormen die ze elk 

een bijnaam gaven: de Druppel, de IJspegel, de Stalagmiet en de Hoop.31 

Een van hun unieke vondsten was een nieuwe substantie die ze tsjerno-

biliet doopten: een prachtig, maar dodelijk, blauw kristalsilicaat bestaan-

de uit zirkonium en uranium, dat ze van de brokstukken kapten.32 Deze 

substantie kon alleen kortstondig veilig worden onderzocht en monsters 

moesten in met lood beklede containers uit eenheid vier worden meege-
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nomen. Bovendien werd de complex-expeditie zich bewust van een 

nieuw probleem, terwijl het geld opraakte en de angst voor een nieuwe 

zichzelf in stand houdende kettingreactie wegebde. De sarcofaag zelf, die 

onder de grootste geheimhouding was gebouwd met alle spoed en vin-

dingrijkheid die de Sovjet-Unie kon opbrengen, bleek toch niet de triomf 

van techniek te zijn die de Sovjetpropaganda ervan had gemaakt.

 De tekortkomingen van het gebouw waren tijdens de constructie zorg-

vuldig verborgen gehouden, maar Borovoj en zijn team vonden nu gaten 

in de muren die zo groot waren dat er een man doorheen kon, en spleten 

waar water doorheen kon stromen en waardoor radioactief stof kon ont-

snappen. Daarnaast nam de vrees toe dat wat er nog over was van het 

betonnen skelet van eenheid vier spoedig zou kunnen instorten.33 Toen 

Borovoj werd teruggeroepen naar Moskou, was het duidelijk dat er een 

nieuwe methode moest worden bedacht om de wereld te behoeden voor 

de restanten van de nog altijd warme reactor.

De voormalige directeur van de krachtcentrale Viktor Brjoechanov kwam 

op 11 september 1991 vrij uit de gevangenis nadat hij de helft van zijn 

straf van tien jaar had uitgezeten, grotendeels in de strafkolonie in Do-

netsk.34 Hij kwam eerder vrij vanwege goed gedrag, op grond van de re-

gels van het Sovjetrechtssysteem, en mocht de laatste maanden van zijn 

straf verplichte arbeid – de zogenaamde chimija of ‘chemie’– doen in 

Oeman, wat dichter bij zijn vrouw, Valentina, in Kiev was. De vijfenvijf-

tigjarige Brjoechanov kwam afgemat en broodmager uit gevangenschap. 

De Tsjechische jas van goede kwaliteit die Valentina na haar verhuizing 

naar Kiev voor hem had gekocht, hing als een zak om hem heen.35 Nadat 

hij was thuisgekomen leidde zij hem rond in hun nieuwe appartement 

in het complex waar zoveel van zijn invalide collega’s waren onderge-

bracht, dat het inmiddels bekendstond als ‘Klein Pripjat’. Ze stelde hem 

bovendien voor aan de vijfjarige kleindochter die hij nog nooit had ge-

zien.

 Brjoechanov keerde terug in een ingrijpend veranderde wereld. De 

rotsvaste zekerheden van de partij die hij zo trouw had gediend, brokkel-

den af en zelfs zijn slechte naam onder de bevolking als de man die ver-

antwoordelijk was voor Tsjernobyl, werd overschaduwd door onthullin-
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gen van ernstiger en onbeschrijflijke misdaden. Op 26 december 1991 

stuurde de president van het collegium voor strafzaken van het hoogge-

rechtshof van de Sovjet-Unie een tweeregelig briefje naar de advocaat 

van Brjoechanov in Moskou waarin hij hem ervan op de hoogte bracht 

dat het beroep tegen de straf van zijn cliënt zonder opnieuw te zijn beke-

ken was afgewezen aangezien de staat die deze had opgelegd niet meer 

bestond.36

 Brjoechanov wilde aanvankelijk terug naar Pripjat en hoopte ondanks 

alles wat er was gebeurd een nieuwe betrekking te vinden in de kerncen-

trale die hij had gebouwd.37 Vitali Skljarov, de sardonische oud-appa-

ratsjik die nog altijd het Oekraïense ministerie van Energie leidde, dat nu 

een onderdeel was van de onafhankelijke nationale regering, bezorgde 

Brjoechanov ten slotte een positie bij het orgaan van het ministerie voor 

internationale handel in Kiev. Begin 1992 ging hij als een vergeten man 

stilletjes weer aan de slag.38

 De gevallen directeur was als laatste van de personeelsleden van de 

kerncentrale van Tsjernobyl die waren gestraft vanwege hun aandeel in 

de explosie in reactor vier vrijgekomen.39 Kovalenko en Rogozjkin had-

den met succes een verzoek om vervroegde vrijlating ingediend en waren 

weer in de krachtcentrale gaan werken. Laoesjkin, de voormalige inspec-

teur voor nucleaire veiligheid, was ook vrijgelaten maar was kort erna 

overleden aan maagkanker.40 Hoofdingenieur Nikolaj Fomin was nooit 

helemaal hersteld van de shock van het ongeluk. Twee jaar na zijn aan-

houding, in 1988, kreeg hij de diagnose reactieve psychose en belandde 

hij in een psychiatrische inrichting. Fomin kwam om gezondheidsrede-

nen in 1990 vervroegd vrij en kreeg een baan in de kerncentrale van 

Kalinin ten noorden van Moskou, al bleef zijn geestelijke toestand naar 

verluidt ook toen nog fragiel.41

 Anatoli Djatlov, de tirannieke adjunct-hoofdingenieur, had tijdens 

zijn gevangenisstraf het vonnis van het Sovjethof aangevochten, en van-

uit de gevangenis brieven geschreven en interviews gegeven in een po-

ging om bekendheid te geven aan wat hij te weten was gekomen over de 

tekortkomingen van de rbmk-reactor en om zijn naam en die van zijn 

medewerkers te zuiveren.42 Hij schreef rechtstreeks aan Hans Blix van 

het Internationaal Atoomenergieagentschap in Wenen om op fouten in 
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hun technische analyse te wijzen, maar ook aan de ouders van Leonid 

Toptoenov, en in die brief vertelde hij dat hun zoon op zijn post was ge-

bleven in een poging de beschadigde reactor te redden en dat hem ten 

onrechte de schuld van het ongeluk in de schoenen was geschoven. Hij 

legde uit dat de reactor nooit in werking had mogen worden gesteld, en 

dat Toptoenov en zijn overleden collega’s het slachtoffer waren van een 

juridische doofpotaffaire. ‘Ik leef grondig met u mee en rouw met u,’ 

schreef Djatlov. ‘Niets is erger dan het verlies van een kind.’

 Djatlov leed in de gevangenis nog steeds onder de verschrikkelijke 

stralingsverbranding die hij had opgelopen toen hij de nacht van het on-

geluk door de brokstukken van eenheid vier had gedwaald, en in oktober 

1990 kwam ook hij vervroegd vrij vanwege zijn verslechterende gezond-

heid.43 De steeds zwakker wordende ingenieur ging vanuit zijn flat in 

Trojesjtsjina door met een campagne om de waarheid over de ontwerp-

fouten in de reactor te onthullen, en de manier waarop het ongeluk bij 

het iaea was vergoelijkt door academielid Legasov en de Sovjetdelegatie.

 De rapporten van de regeringscommissie over de oorzaken van het 

ongeluk bleven geheim, ondanks de publicatie van populaire beschrijvin-

gen, zoals Grigori Medvedevs Tsjernobyl-notitieboekje, dat de officiële ver-

sie van het verhaal in twijfel trok. De publieke perceptie van de gebeurte-

nissen bleef ongewijzigd: die van een volmaakt betrouwbare reactor die 

door toedoen van incompetente operators was opgeblazen. Maar naar-

mate de banden van de geheime staat losser begonnen te worden, kwam 

de waarheid over de oorsprong van de explosie langzaam maar zeker 

eindelijk aan het licht. De onafhankelijke raad voor Nucleaire Veiligheid 

van de staat begon ondanks verzet van nikiet en het ministerie van 

Atoomenergie eindelijk zijn eigen onderzoek naar de oorzaken van het 

ongeluk.44 Deze raad riep advies in van zowel leden uit het middenkader 

van het rbmk-ontwerpteam als voormalige deskundigen van de kerncen-

trale. De voorzitter van de onderzoekraad begon ook een intensieve cor-

respondentie met Djatlov over de gebeurtenissen in de aanloop naar de 

explosie. Begeleidende documenten die door de Sovjetautoriteiten waren 

ingediend bij het iaea zetten de officiële lezing al op losse schroeven, en 

in juli 1990 erkende een vooraanstaand lid van de oorspronkelijke Sov-

jetdelegatie naar Wenen al publiekelijk dat de schuld voor de ramp 
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hoofdzakelijk bij de ontwerpers lag en dat de handelingen van de opera-

tors slechts een ondergeschikte rol speelden.45

 Het rapport dat de onderzoekraad voor Nucleaire Veiligheid in januari 

1991 indiende bij de Raad van Ministers van de Sovjet-Unie, was een 

volledige weerlegging van het verhaal dat Legasov in 1986 voor het iaea 

had gehouden over een kwetsbaar stuk uitrusting dat was opgeblazen 

door onhandige operators die het ene na het andere essentiële veilig-

heidsvoorschrift schonden. Hun bevindingen rehabiliteerden Djatlov 

niet volledig. Deze laatste hield niet alleen vol dat het personeel van de 

kerncentrale op geen enkele wijze schuld had aan het ongeluk, maar ook 

dat hij op het fatale moment toen Leonid Toptoenov het reactorvermo-

gen opschroefde vanaf nul zodat de test kon worden uitgevoerd niet eens 

in het vertrek was geweest. Het rapport maakte echter duidelijk dat de 

operators niet verantwoordelijk konden worden gehouden voor een ramp 

die al decennia op komst was, ook al droegen hun daden wel bij aan de 

gebeurtenissen.

 Terwijl het rapport in mei 1991 nog werd beoordeeld door de afdeling 

voor Brandstof en Energie van de ministerraad, legde een van de voor-

naamste auteurs ervan, oud-hoofdingenieur van Tsjernobyl Nikolaj 

Steinberg, zijn bevindingen voor aan het eerste internationale mensen-

rechtencongres, georganiseerd door het Sacharov-centrum in Moskou.46 

Hij vertelde de gedelegeerden dat de oorsprong van de ramp in Tsjerno-

byl berustte in een combinatie van ‘wetenschappelijke, technologische, 

sociaaleconomische en menselijke factoren’ die uitsluitend voorkwamen 

in de Sovjet-Unie.47 De Sovjetatoomindustrie, die niet eens rudimentaire 

veiligheidsmaatregelen kende, vertrouwde erop dat de operators nacht 

in, nacht uit met robotachtige nauwkeurigheid zouden handelen, on-

danks de onophoudelijke druk om deadlines te halen en ‘het plan te over-

treffen’, waardoor veronachtzaming van de reglementen bijna onvermij-

delijk was. Hij vertelde dat Djatlov en de inmiddels overleden operators 

in controlekamer vier de reactor in een onstabiele toestand hadden ge-

bracht, maar dat dat was veroorzaakt door de hevige druk die ze ervoeren 

om de test met de turbine uit te voeren.

 ‘Onder die omstandigheden,’ zei Steinberg, ‘namen de operators en 

managers in de eenheid een besluit dat hoogstwaarschijnlijk de aanzet 
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vormde tot het ongeluk.’48 Maar niemand kon het zeker weten, want ze 

hadden nog steeds niet uitgemaakt of de reactor, als de test eenmaal was 

begonnen, had kunnen worden stilgelegd zonder een ramp te riskeren. 

Hoewel Djatlov, voorman Akimov en hoofdingenieur reactorbesturing 

Toptoenov enkele bedieningsreglementen hadden overtreden, wisten ze 

niets van het fatale gebrek van de rbmk-1000 waardoor plaatsing van de 

regelstaven een op hol geslagen kettingreactie in gang kon zetten in 

plaats van de reactor stil te leggen aan het eind van de test.

 Alle onderzoekers die aan het rapport hadden meegewerkt, waren het 

er inmiddels over eens dat de daling van het vermogen die de reactor fa-

taal werd, was begonnen met het inbrengen van de staven in de kern. ‘Zo 

valt het Tsjernobyl-ongeluk in het patroon dat de meeste zware ongeluk-

ken in de wereld kenmerkt. Het begint met een opeenstapeling van klei-

ne overtredingen van de voorschriften [...]. Deze brengen een verzame-

ling onwenselijke kenmerken en gebeurtenissen voort die, elk op zich, 

niet bijzonder gevaarlijk lijken te zijn, maar ten slotte vindt een initiëren-

de gebeurtenis plaats, in dit geval de persoonlijke handelingen van het 

personeel, waardoor de in potentie destructieve en gevaarlijke eigen-

schappen van de reactor vrijkwamen.’49

 Steinberg erkende dat het ongeluk zijn oorsprong vond bij diegenen 

die de reactor ontwierpen en de geheime, incestueuze bureaucratie die 

toeliet dat deze in gebruik werd genomen. Hij concludeerde echter dat 

het niet constructief meer was om verwijten te maken, net zomin als aan 

het adres van ‘hen die een geweer aan de muur hangen, wetende dat het 

geladen is, of aan hen die nietsvermoedend de trekker overhalen’.50

 De magnaten van de atoomindustrie hadden echter nog even weinig 

zin in de waarheid als vijf jaar ervoor.51 De minister voor Atoomzaken in 

het Kremlin accepteerde de conclusies van Steinbergs rapport niet on-

middellijk maar liet in plaats daarvan een andere commissie nog een 

onderzoek instellen, ruim bemand met mensen die ook achter het rap-

port zaten dat in 1986 in Wenen was ingediend. Onder druk van de reac-

torontwerpers van nikiet ging de kompasnaald van hun beschuldigin-

gen opnieuw in de richting van de operators. Twee commissieleden die 

afkomstig waren uit de nationale raad voor Nucleaire Veiligheid trokken 

zich uit protest terug, en hun baas weigerde zijn handtekening onder het 
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nieuwe document te zetten. De zaak was nog altijd niet opgelost toen 

Jeltsin en Gorbatsjov in augustus 1991 de samenzweerders van de mis-

lukte coup overbluften, en de Sovjet-Unie definitief haar eindfase in 

ging.

 Pas een jaar later, nadat de organisatie van de Sovjetgroep voor Nucle-

aire Veiligheid was opgeheven, werden hun bevindingen als een bijlage 

bij een herziene versie van het oorspronkelijke iaea-rapport over het on-

geluk in Tsjernobyl gepubliceerd. De specialisten van het iaea, die de 

onjuistheden van hun weergave van 1986 wilden herstellen op basis van 

wat zij ‘nieuwe informatie’ noemden, onthulden eindelijk de ware om-

vang van de toedekking van de oorzaken van de ramp: de lange geschie-

denis van voorafgaande rbmk-ongelukken, het riskante ontwerp van de 

reactor, de instabiliteit ervan en hoe de operators waren misleid over het 

gedrag ervan.52 Met veel wetenschappelijke details beschreven ze de in-

herente problemen van de positieve dampbelcoëfficiënt en de fatale ge-

volgen van het ‘punt’-effect van de regelstaaf.

 Het iaea-panel achtte het gedrag van de Tsjernobyl-operators welis-

waar nog steeds ‘in veel opzichten [...] onbevredigend’, maar het erkende 

dat de primaire oorzaken van de grootste kernramp uit de geschiedenis 

niet bij de mannen in de controlekamer van eenheid vier lagen, maar bij 

het ontwerp van de rbmk-reactor.53 Zes jaar nadat ze op de begraafplaats 

in Mitino waren begraven, betekende het rapport eindelijk een zekere 

mate van rehabilitatie voor Aleksandr Akimov, Leonid Toptoenov en de 

andere operators die in ziekenhuis zes waren overleden. Buiten specia-

listische kringen trokken de hoogdravende technische details van het 

herziene rapport toen echter niet veel aandacht meer.54 Voormalig ad-

junct-hoofdingenieur Djatlov, die nog steeds niet tevreden was, zette in 

Kiev zijn eenzame strijd om verontschuldigingen in de pers voort, tot 

hijzelf in december 1995 op vierenzestigjarige leeftijd aan een hartin-

farct overleed.55 In 2008, ruim twintig jaar na het ongeluk, kregen Aki-

mov en Toptoenov – samen met twaalf andere ingenieurs, elektriciens 

en mecaniciens die tot het personeel van de kerncentrale behoorden – 

eindelijk erkenning voor hun heldenmoed in de nacht van 26 april, toen 

president Viktor Janoekovytsj hun postuum de Oekraïense Onderschei-

ding voor Moed toekende.56
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Een graf voor Valeri Chodemtsjoek

Op een dag in oktober 2015 ging ik aan het begin van de avond terug naar 

het bakstenen flatgebouw bij de Vernadski Prospekt in Moskou, waar ik 

bijna tien jaar eerder had kennisgemaakt met Aleksandr en Natalia Joe-

vtsjenko. De zon was al bijna onder en het was koud buiten, maar de 

eerste sneeuw van het jaar moest nog vallen. De flat van de Joevtsjenko’s 

was voor veel geld gerenoveerd, voorzien van een glimmende nieuwe 

keuken en een nieuwe badkamer, maar kwam toch spartaans en kil over. 

De kat Charlie leefde niet meer. Natalia vertelde dat ze de laatste tijd veel 

in Duitsland was geweest, waar ze werkte als schoonheidsspecialiste, en 

slechts af en toe in haar woning in Moskou kwam. Joevtsjenko was vier-

envijftig jaar, zag bleek en had iets van een vogeltje, en ze droeg een 

groene sweater met korte mouwen die was versierd met roze biesjes; 

haar haar was donkerbruin geverfd en bol getoupeerd. Ze zette kruiden-

thee, bood een schaal met gebakjes aan en na een tijdje vertelde ze me 

wat er met haar echtgenoot was gebeurd.

 Toen ik hen in 2006 bezocht, ging alles ogenschijnlijk uitstekend, en 

pas aan het eind van dat jaar viel het haar voor het eerst op dat Aleksandr 

magerder leek te zijn geworden.1 Maar zelfs toen dacht ze nog dat het wel 

goed voor haar man was om een beetje af te vallen; daardoor zag hij er 

jonger uit. Zijn nieuwe baan in de nucleaire techniek ging goed en hij 

leek in goede conditie en gelukkig. In oktober waren ze op vakantie naar 

Kreta gegaan, en op een dag kwam hij met een kanopeddel naar het 
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strand: ‘Natasja, kom met me mee!’ zei hij. Hoewel hij al twintig jaar niet 

meer aan wedstrijdroeien deed, hield hij nog steeds van de sport, en hij 

zag elke wedstrijd die werd uitgezonden.

 Hij had een bootje gevonden, maar hij had een partner nodig. Natalia 

had nog nooit gekanood, maar haar man drong aan: we steken alleen de 

baai over, dat duurt een paar minuten. Ze nam plaats in de boeg en 

Aleksandr ging achter haar zitten. Ze stak haar peddel in het blauwe wa-

ter. Het was niet gemakkelijk. Zij was heel tenger en had geen ervaring, 

en haar echtgenoot, die nog maar vierenveertig was, was nog altijd breed 

en sterk. Ze moest als een wilde peddelen om zijn lange armen en geoe-

fende halen bij te kunnen houden, maar ze kwam in haar ritme en gaf 

zich volledig. Toen ze eindelijk bij het strand waren, draaide Natalia zich 

om en zag ze dat haar man opgetogen zat te hijgen, uitgeput door het 

uitzonderlijke tempo van zijn vrouw. ‘Je bent een kampioen!’ zei hij. Bij 

wijze van trofee kocht hij bij een juwelier in de buurt mooie aquamarij-

nen oorringen voor haar.

 Na afloop van de vakantie zat het stel in het vliegtuig op weg naar Mos-

kou toen Aleksandr opeens duizelig en lijkbleek werd. Hij weet het aan 

een verandering van de luchtdruk in de cabine en dacht er verder niet 

over na. Toen ze weer thuis waren, leek hij in orde, al zag hij nog steeds 

erg bleek. Zijn bloeduitslagen waren echter telkens in orde en Natalia 

dacht dat hij te veel had gereisd voor zijn werk. Hij moest het vermoede-

lijk gewoon rustiger aan doen.

 Begin januari 2007, na de vakantie, kreeg Aleksandr hoge koorts. Ze 

dachten dat het een virusinfectie was en hij nam medicijnen om die te 

onderdrukken. Maar zijn temperatuur bleef op en neer gaan, ’s ochtends 

laag, ’s avonds heel hoog, en ze realiseerden zich dat er een ander pro-

bleem aan ten grondslag moest liggen. Hun zoon Kirill belde de dokter.

 Ze ontdekten dat Aleksandrs milt vele malen groter was dan normaal, 

een veelvoorkomend symptoom van leukemie. Zijn bloeduitslagen ble-

ken misleidend te zijn geweest en tegen de tijd dat hij werd opgenomen 

in het ziekenhuis, liet Joevtsjenko’s beenmerg het afweten. Opnieuw be-

landde hij in ziekenhuis zes, dat nu het Boernazjan Medisch Centrum 

heette, waar de twee artsen die hem in 1986 hadden behandeld, Angeli-

na Goeskova, inmiddels tweeëntachtig jaar, en de tweeënzeventigjarige 
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Anzjelika Barabanova, nog steeds als specialist werkzaam waren. Natalia 

Joevtsjenko hoopte aanvankelijk dat de ziekte van haar man met de juiste 

medicatie beheersbaar zou zijn en dat hij nog een paar jaar een normaal 

leven kon leiden. Hij kreeg echter in de loop van de anderhalf jaar erna 

een tumor die uitgroeide tot een omvang en kwaadaardigheid die alle 

behandelingen trotseerden, ook nieuwe en experimentele medicijnen 

die uit Zwitserland waren geïmporteerd.

 Aan het eind van de zomer van 2008 bereidde Natalia zich voor op het 

ergste. Ze was er op dat moment van overtuigd dat hij nog hoogstens vijf 

dagen te leven had en zat samen met Kirill en Aleksandrs broer, Vladi-

mir om beurten 24 uur per dag aan zijn bed. Natalia maakte thuis eten 

voor hem klaar, bracht dat mee naar het ziekenhuis en voerde hem zelf. 

Ze waren stomverbaasd toen hij eind augustus weer opknapte en opeens 

zijn bed weer uit kwam. De artsen gaven hem toestemming om in de 

weekenden naar huis te gaan, waar hij kon wandelen, autorijden en op 

de markt verse groenten kon kopen. En wanneer Aleksandr weer in het 

ziekenhuis lag, bleef hij zelfs vanuit bed doorwerken. Hij stond erop dat 

Natalia de reis naar Parijs in verband met haar werk in november zou 

doorzetten. Maar hoewel hij actief bleef en vastbesloten was om net als 

voorheen door te gaan, ging zijn toestand toch achteruit. Zijn gezicht en 

lichaam zwollen zo op dat hij wel een ander mens leek.

 De artsen lieten Aleksandr begin oktober 2008, toen ze vrij zeker wa-

ren van de prognose, naar huis gaan om twee weken met zijn gezin door 

te brengen. Elke middag haalde hij Natalia met de auto op van haar werk 

en ging hij met haar naar huis. Op 25 oktober werd hij zevenenveertig. 

Hij dronk champagne, en uit alle windstreken belden vrienden en colle-

ga’s, onder wie menigeen van wie hij al jaren niets meer had gehoord, 

om hem te feliciteren en hem het beste te wensen.

 De week erna, ruim 22 jaar nadat hij voor het eerst in het bruine bak-

stenen gebouw aan de Maarschalk Novikovstraat was geweest, keerde 

Aleksandr Joevtsjenko voor het laatst terug in de gangen van het voorma-

lige ziekenhuis zes. Die dag belde hij Natalia op om te vertellen dat ze 

hem naar de intensive care brachten om te worden geopereerd en dat hij 

niet meer kon bellen. Kirill, die nu vijfentwintig was en in opleiding voor 

chirurg, werkte zelf in het ziekenhuis en ging dagelijks bij zijn vader 

DRU
KPR

OEF



400

de dood van een wereldrijk

langs. Toen de afdeling echter in quarantaine werd geplaatst, was bezoek 

verboden, en Kirill waarschuwde Natalia dat ze niet eens moest proberen 

langs te komen. Op zaterdag hadden de twee mannen samen pret en 

maakten ze grapjes, maar op maandag 10 november raakte Aleksandr in 

coma. Acht uur later, kort voor middernacht, belde Kirill zijn moeder.

 ‘Papa is overleden,’ zei hij.

Bijna 25 jaar na de explosie in reactor vier, in februari 2011, was de ver-

boden zone in een omtrek van 30 kilometer rond de kerncentrale nog 

altijd zwaar besmet.2 De stralingsniveaus varieerden overal enorm en wa-

ren onvoorspelbaar: een onzichtbare mengelmoes van fall-out sijpelde 

diep in het landschap. De vergiftigde bomen van het Rode Woud waren 

door Russische genietroepen geveld, begraven in kuilen met klei erop, 

bedekt met verse aarde en zand en herbeplant met gras en nieuwe naald-

bomen. Maar het bleek zo radioactief te zijn dat de weg erdoorheen niet 

meer kon worden gebruikt. Het verkeer naar de centrale werd nu via een 

nieuwe route gestuurd, een paar honderd meter meer naar het oosten. 

Op een zandpad langs gezond ogende coniferen, dat naar stukken met 

spichtige en gedeformeerde naaldbomen in de verte liep, steeg het aantal 

elektronische klikjes van een geigerteller van licht geratel naar een gesta-

ge stortbui, tot een gids tegen me zei dat we niet verder konden. Hier 

voorbij lag een dorre vlakte die bedekt was met dode naaldjes en afgebro-

ken takken, waar bijna niets groeide en de geigerteller een geluid maakte 

dat geen mens wilde horen: de onophoudelijke herrie van witte ruis die 

op duizenden malen hogere stralingsniveaus dan normaal wees.

 In de decennia sinds de verkenners van de 25ste Gemotoriseerde In-

fanteriedivisie in de zomer van 1986 voor het eerst de grenzen met afra-

steringspalen en prikkeldraad afbakenden, was het gebied van de verbo-

den zone herhaaldelijk uitgebreid, want de inmiddels onafhankelijke 

regeringen die erover gingen, stelden de Sovjetnormen voor wat een ge-

vaarlijk stralingsniveau is naar beneden bij om te voldoen aan de wester-

se normen.3 In 1993 werd het hoofdgedeelte van besmette grond in 

Wit-Rusland, het Radio-ecologisch Reservaat Polesski, met nog eens 

85.000 hectare uitgebreid. In 1989 voegde Oekraïne ruim 50.000 hecta-

re verontreinigde grond toe aan de westkant van het Oekraïense gedeelte 
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van de zone, die de pas geëvacueerde gebieden van de regio’s Polesië en 

Naroditsji omvatte, en creëerde het een bestuurlijke eenheid met de 

naam Uitsluitingszone en de Zone van Onvoorwaardelijke (Verplichte) 

Nieuwe Vestiging. De aangrenzende delen van de Wit-Russische en Oe-

kraïense zones vormden in 2005 gezamenlijk een gebied van bijna 

500.000 hectare van het noordwesten van Oekraïne en het zuiden van 

Wit-Rusland – in z’n geheel officieel onbewoonbaar als gevolg van stra-

ling.

 Voorbij de grenzen van het geëvacueerde gebied bleek de besmetting 

van Europa met radionucliden als gevolg van de explosie wijdverspreid 

en langdurig te zijn: vlees, zuivel en gewassen van boerderijen van Minsk 

tot het Schotse Aberdeen, en van Frankrijk tot Finland bevatten nog ja-

ren strontium en cesium, en werden geconfisqueerd en vernietigd. In 

Groot-Brittannië werden de beperkingen op de verkoop van schapen die 

waren geweid op de heuvelachtige boerderijen van Noord-Wales pas in 

2012 opgeheven.4 Latere onderzoeken stelden vast dat drie decennia na 

het ongeluk de helft van de wilde zwijnen die werden geschoten door 

jagers in de bossen van Tsjechië nog altijd te radioactief was voor mense-

lijke consumptie.5

 Tegelijkertijd bracht de verboden zone een opmerkelijk verhaal voort: 

een sprookje over ecologische vernieuwing. De planten en dieren die na 

het ongeluk waren achtergebleven in het geëvacueerde gebied, wachtten 

geen tientallen jaren van onvermijdelijke ziekten en dood in een atoom-

woestenij; ze leken wonderbaarlijk hersteld. De eerste bewijzen voor dit 

verschijnsel kwamen van drie koeien en een stier die na de explosie in de 

buurt van de reactor werden aangetroffen.6 De vier dieren, die door de 

onderzoekers Alfa, Bèta, Gamma en Uranium werden gedoopt, werden 

voor onderzoek naar een boerderij vlak bij Pripjat gebracht en waren aan-

vankelijk door de acute stralingsdoses na het ongeluk onvruchtbaar ge-

worden. Maar geleidelijk aan herstelden ze zich en het eerste kalf op de 

radioactieve boerderij werd geboren in 1989. En toen de experimentele 

kudde was uitgegroeid tot dertig of meer stuks vee, waaronder enkele die 

op onbesmette grond buiten de zone waren opgegroeid, liet het onder-

zoeksteam het bloed prikken van de twee groepen dieren.

 Ze verwachtten op z’n minst in de analyse enig bewijs te vinden voor 
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het verschil in blootstelling aan straling tussen de twee groepen, maar 

dat vonden ze niet.

 Na het uiteenvallen van de ussr, toen de economie van Oekraïne en 

Wit-Rusland in elkaar klapte, was er geen behoefte meer om onderzoek 

te doen in Tsjernobyl.7 Eén wetenschapper – Sergej Gasjtsjak, een voor-

malig liquidator die in de zomer van 1986 gedurende zes weken twaalf 

uur per dag radioactief stof van auto’s en vrachtwagens in de buurt van 

de centrale had gewassen – bleef echter in de zone. Gasjtsjak waagde 

zich diep in de wouden en moerassen van het verlaten landschap en zag 

schepsels die in de rest van Oekraïne en Wit-Rusland allang waren uitge-

roeid door de jacht en door collectieve boerderijen: wolven, elanden, 

bruine beren en zeldzame roofvogels. Op grond van zijn observaties for-

muleerde hij een nieuw concept over de zone, dat even aantrekkelijk als 

contra-intuïtief was: het liet zien dat de natuur zichzelf kennelijk op 

nieuwe en onvoorspelbare manieren kon genezen. Planten en dieren de-

den het bij afwezigheid van de mens goed in het radioactieve paradijs.

 Dankzij documentaires op televisie en boeken waarin werd verteld 

hoe chronische blootstelling aan de betrekkelijk lage radioactiviteitsni-

veaus die in vele gebieden waren achtergebleven, kennelijk onschadelijk 

bleek te zijn en in sommige gevallen zelfs weldadig voor dierenpopula-

ties, sloeg de gedachte van het wonder van de zone aan.8 Niettemin was 

het wetenschappelijke bewijs voor deze stelling mager of zelfs tegenstrij-

dig.9 Gasjtsjak zelf had het geld niet om grootschalige onderzoeken naar 

de populaties wilde dieren in de zone uit te voeren en baseerde zijn the-

orieën op schattingen. Een team bestaande uit onafhankelijke onderzoe-

kers, onder leiding van Timothy Mousseau uit de Verenigde Staten en 

Anders Pape-Møller uit Denemarken, publiceerde tientallen artikelen 

waarin zijn resultaten werden weerlegd en lieten juist patronen zien van 

voortijdig overlijden en misvormingen onder de planten en dieren in de 

zone.

 Uit veel van het onderzoek naar straling op laag niveau dat sinds 1986 

was uitgevoerd, leek wel duidelijk naar voren te komen dat verschillende 

soorten en populaties op diverse manieren reageren op chronische bloot-

stelling. Naaldbomen konden er minder goed tegen dan berken. Møller 

en Mousseau ontdekten dat trekkende boerenzwaluwen kennelijk sterk 
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radiosensitief waren; standvogels waren minder gevoelig. Zaden van de 

wintertarwe die uit de verboden zone waren gehaald in de dagen na de 

ramp en die vervolgens ontkiemden in onbesmette grond, hadden dui-

zenden verschillende gemuteerde varianten voortgebracht, en elke nieu-

we generatie bleef zelfs 25 jaar na het ongeluk nog genetisch instabiel.10 

Toch leek een onderzoek uit 2009 naar sojabonen die vlak bij de reactor 

waren verbouwd aan te tonen dat de gewassen op een moleculair niveau 

veranderen om zichzelf te beschermen tegen straling.

 De Wereldgezondheidsorganisatie stelde zelfverzekerd dat er geen 

overerfbare of voortplantingseffecten op nabije populaties zouden zijn 

als gevolg van het ongeluk.11 Dit bevestigde tientallen jaren van vooraf-

gaand onderzoek dat liet zien dat het risico op overerfbare mutaties bij 

mensen hoogstwaarschijnlijk te klein was om te worden ontdekt, ook al 

konden zoogdierenfoetussen die in de baarmoeder waren blootgesteld 

aan straling geboorteafwijkingen vertonen.12 Sommige onderzoekers be-

nadrukten echter dat geen mens met zekerheid kon zeggen waar de 

mensheid op het continuüm van dna-verandering en aanpassing op de 

lange termijn die bij lagere organismen wordt aangetroffen, zou kunnen 

zitten, en dat het decennia of zelfs eeuwen zou kunnen duren voor het 

antwoord gevonden was.13 Ze zeiden dat de genetische effecten van chro-

nische blootstelling aan straling op alle onderzochte soorten vaak subtiel 

en divers waren en pas na vele generaties met zekerheid waren aange-

toond; de potentiële genetische veranderingen bij mensen – die in 2011 

nog maar net de derde generatie hadden voortgebracht, toen de kinderen 

van de liquidators zelf een gezin stichtten – zouden misschien pas na 

honderden jaren helemaal zijn ontrafeld. ‘Dat willen we weten,’ legde 

Møller uit. ‘Lijken we in termen van mutaties die zijn veroorzaakt door 

straling meer op boerenzwaluwen of op sojabonen?’14

Bij het naderen van de 25-jarige gedenkdag van de ramp in Tsjernobyl in 

2011 zette de regering van Oekraïne haar plan om de verboden zone 

open te stellen als een toeristische attractie door. ‘De zone bij Tsjernobyl 

is minder griezelig dan iedereen denkt,’ zei een woordvoerster tegen een 

Britse verslaggever. ‘We willen samenwerken met grote touroperators en 

westerse toeristen trekken, die er grote belangstelling voor hebben.’15 De 
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autoriteiten hadden de clandestiene terugkeer van ruim duizend boeren 

in hun voorouderlijke woningen in de zone, waar zij hun oude dag in een 

afgelegen rustige plaats wilden slijten, al oogluikend toegestaan. Ze wa-

ren ‘inlanders van een nucleair reservaat’, die leefden van zelfgeteelde 

groente en fruit.16 De onderzoekers die in het gebied werkten, vreesden 

dat dit nieuwe plan de start zou zijn van volledige bewoning van het ge-

bied en waren ontzet – Sergej Gasjtsjak omdat hij hoopte dat de zone een 

permanent wildreservaat zou worden waar de eland en lynx konden le-

ven buiten het bereik van de mens, Møller en Mousseau omdat ze vrees-

den voor de gezondheid op lange termijn van een groep mensen die wer-

den blootgesteld aan mutagenen die nog in de omgeving aanwezig 

waren.

 De collectieve herinnering aan het meest verwoestende kernongeval 

ter wereld was na een kwarteeuw echter vervaagd en afgezwakt. In het 

felle licht van stijgende olieprijzen en de opwarming van de aarde her-

overwogen regeringen de levensvatbaarheid van kernenergie. Het eerste 

contract in ruim dertig jaar voor de bouw van een nieuwe kerncentrale in 

de Verenigde Staten was al in de maak.17 Begin maart 2011 kondigde 

Oekraïne plannen aan voor de bouw van twee nieuwe reactors niet ver 

van Tsjernobyl.18 De regering in Kiev dacht nog na over de toekomst van 

de verboden zone toen op 11 maart 2011 het bericht verscheen over de 

kerncentrale van Fukushima in Japan van de Tokyo Electric Power Com-

pany.

 De ramp met de drie door General Electric gebouwde reactors aan de 

noordoostkust van Honshu verliep op een inmiddels vertrouwde wijze, 

dit keer live getoond op tv: verlies van koelvloeistof leidde tot een melt-

down van de reactor, een riskante toename van waterstofgas en verschei-

dene catastrofale explosies. Er waren geen doden of gewonden als gevolg 

van de onmiddellijk vrijgekomen straling, maar er werden wel driehon-

derdduizend mensen geëvacueerd uit de omliggende gebieden, die nog 

tientallen jaren besmet zullen blijven. In het beginstadium van de 

noodopruiming werd het duidelijk dat robots niet functioneerden in de 

hevig radioactieve omgeving binnen de reactorgebouwen van de centra-

le. Japanse militairen moesten het werk opknappen: opnieuw een pyr-

rusoverwinning van biorobots op de technologie.
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 Het ongeluk in Fukushima ontkrachtte de aantrekkelijke misvatting 

dat de gebeurtenis in Tsjernobyl een toevalligheid was die eens in de 

miljoen jaar voorkwam en smoorde de nucleaire wedergeboorte in de 

kiem: de Japanse overheid stelde alle overgebleven 48 kernreactors on-

middellijk buiten werking, en Duitsland schakelde de helft van de zeven-

tien reactors die het nog had af en kondigde het voornemen aan de rest 

in 2022 te sluiten als onderdeel van de overgang naar duurzame energie. 

Bestaande plannen voor nieuwe reactors in de Verenigde Staten werden 

stilgelegd of afgelast.

 Toch bleef kernenergie bestaan.19 De Verenigde Staten hadden ruim 

zeven jaar na de ramp in Japan nog steeds honderd geautoriseerde en 

operationele kernreactors, waaronder een op Three Mile Island. Frank-

rijk genereerde nog steeds 75 procent van zijn energie met kerncentrales, 

en China was onlangs als een gek reactors gaan bouwen, want er werd 

aan twintig nieuwe eenheden gewerkt terwijl er al negenendertig in wer-

king waren genomen.20 Volgens sommige milieudeskundigen kon de 

mensheid het zich niet veroorloven om de mysteriën en verschrikkingen 

van het vreedzame atoom de rug toe te keren. De wereldwijde vraag naar 

elektriciteit groeide exponentieel: volgens de voorspellingen zou de 

mensheid in 2050 de hoeveelheid gebruikte energie verdubbelen.21 On-

danks de groeiende zekerheid dat de verbranding van fossiele brandstof-

fen de oorzaak was van verwoestende klimaatverandering, waardoor het 

noodzakelijk was de CO2-uitstoot te stabiliseren, bleef steenkool wereld-

wijd de meest gebruikte energiebron. Ruim dertienduizend mensen 

overleden jaarlijks in de Verenigde Staten als gevolg van fijnstof uit cen-

trales die fossiele brandstoffen gebruikten; wereldwijd overleden 3 mil-

joen mensen per jaar als gevolg van luchtverontreiniging door krachtcen-

trales die werken op steenkool en olie.22 Alle extra energie genererende 

capaciteit die de wereld in de komende 35 jaar zou moeten creëren, zou 

schoon moeten zijn om zelfs maar een begin te maken met het voorkomen 

van klimaatverandering, maar wind-, zonne-, hydro-elektrische of geo-

thermische energie – of een combinatie van die vier – kan die kloof niet 

overbruggen.23

 Kerncentrales stoten geen CO2 uit en zijn statistisch gezien veiliger 

geweest dan alle andere energiebronnen, windmolens inbegrepen.24 En 

DRU
KPR

OEF



406

de dood van een wereldrijk

meer dan zeventig jaar na de geboorte van de technologie ontwikkelden 

ingenieurs eindelijk reactors met ontwerpprioriteiten die niet uitgingen 

van de productie van bommen maar van elektriciteitsproductie. De vier-

degeneratiereactor zou in beginsel goedkoper, veiliger, kleiner, efficiën-

ter en minder giftig zijn dan al zijn voorgangers, en zou desondanks de 

technologie die de wereld redt kunnen blijken te zijn.25

 Een team bestaande uit nucleaire ingenieurs van Argonne National 

Laboratory West in Idaho had minder dan een maand voor de explosie 

van reactor vier in 1986 in alle stilte aangetoond dat de eerste ervan, de 

integral fast reactor (ifr), zelfs veilig was onder de omstandigheden die 

Three Mile Island-2 vernietigden en in Tsjernobyl en Fukushima catas-

trofaal bleken te zijn. In de Liquid Fluoride Thorium Reactor (lftr), een 

zelfs nog geavanceerder concept dat werd ontwikkeld in Oak Ridge Nati-

onal Laboratory in Tennessee, is thorium de splijtstof.26 Thorium komt 

meer voor, is veel moeilijker te verwerken tot materiaal voor bommen 

dan uranium, verbrandt efficiënter in de reactor en produceert minder 

gevaarlijk radioactief afval met een halfwaardetijd van honderden in 

plaats van tienduizenden jaren. De lftr werkt op atmosferische druk en 

bereikt nooit een kritikaliteit en vereist dus geen reusachtig reactorge-

bouw om hem te beschermen tegen ongelukken of explosies door koel-

waterverlies en kan op zo’n compacte schaal worden gebouwd dat elke 

staalfabriek of kleine plaats z’n eigen ondergrondse microreactor kan 

hebben.

 Bill Gates, de oprichter van Microsoft, begon in 2015 onderzoekspro-

jecten te financieren die vergelijkbaar waren met deze vierdegeneratiere-

actors, in een zoektocht naar CO2-neutrale energiebronnen voor de toe-

komst.27 Tegen die tijd had de Chinese overheid al zevenhonderd 

wetenschappers op een noodplan gezet om de eerste thoriumreactor ter 

wereld te bouwen als onderdeel van een oorlog tegen vervuiling. ‘Het 

probleem van steenkool is duidelijk,’ verklaarde de technisch directeur 

van het project. ‘Kernenergie is de enige oplossing.’28

Toen de dertigste jaardag van het ongeluk naderde, was de verboden 

zone geopend voor regelmatige sightseeingtours vanuit Kiev en leek het 

erop dat de internationale wetenschappelijke gemeenschap tot een ge-
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ruststellende consensus was gekomen wat betreft de gezondheidseffec-

ten van de ramp op de lange termijn. Aangezien de medische gegevens 

van de Sovjet-Unie gefragmenteerd waren en werden gehinderd door 

geheimzinnigheid en verdoezeling, hadden de talloze ngo’s die te werk 

gingen onder de paraplu van de Verenigde Naties zich de mantel van 

wetenschappelijk gezag aangemeten. Daar komt bij dat de Wereldge-

zondheidsorganisatie, de unscear (de United Nations Scientific Com-

mittee on the Effects of Atomic Radiation) en het iaea met elke mijlpaal 

van vijf jaar na de ramp stuk voor stuk richting dezelfde conclusie gin-

gen: de gezondheidseffecten voor de bevolking van het ongeluk bij Tsjer-

nobyl ‘waren lang niet zo substantieel als aanvankelijk werd gevreesd’.29

 Het Tsjernobyl-forum, een studiegroep van de Verenigde Naties die 

samenwerkte met de Oekraïense, Wit-Russische en Russische overheid, 

schatte dat in 2005 circa vierduizend mensen die op het moment van het 

ongeluk nog kind waren, door jodium-131 uit de reactor veroorzaakte 

schildklierkanker hadden gekregen, met negen doden tot gevolg.30 Op 

grond van hun schattingen konden maximaal vijfduizend fatale vormen 

van kanker optreden in de meest besmette regio’s van de voormalige 

ussr als gevolg van straling die bij het ongeluk was vrijgekomen, wat een 

deel vormde van een voorspelde 25.000 extra gevallen van kanker toege-

schreven aan de ramp in Europa als geheel. Op een bevolking van ruim 

5 miljoen mensen die in de getroffen gebieden woonde, waren deze aan-

tallen in de ogen van de vn-wetenschappers statistisch gezien nauwelijks 

significant. In plaats daarvan schreven ze de meeste ziekten in de fall-out-

zones toe aan psychische factoren – een ‘verlammend fatalisme’ – de 

nieuwste variant van de ‘radiofobie’ waar de Sovjets het over hadden ge-

had.31 In een vervolgrapport van tien jaar later schreef de who dat de In-

ternationale Commissie voor Radiologische Bescherming op grond van 

de recente ontdekking van een patroon van staar bij liquidators de veilig 

geachte doses voor werknemers in de nucleaire industrie naar beneden 

had bijgesteld.32 Ze merkten tevens een toename op van hart- en vaat-

ziekten onder liquidators die waren blootgesteld aan chronische lage do-

ses straling, maar waarschuwden dat ook andere factoren hieraan kon-

den bijdragen, zoals voeding, gebrek aan lichaamsbeweging en stress.

 Dokter Robert Gale, die dankzij zijn inzet in ziekenhuis zes een kleine 
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beroemdheid en een grote naam in de nucleaire geneeskunde was ge-

worden, verklaarde dat het medisch gezien tijd was om vooruit te kijken. 

‘Er is hier eigenlijk niets gebeurd,’ zei hij. ‘Er is hier niets gebeurd [...] en 

er gaat hier niets gebeuren.’33

 Deze conclusies waren echter bijna volledig gebaseerd op studies on-

der groepen liquidators, die vaak aan hoge doses straling waren blootge-

steld, en mensen met schildklierkanker, of op algemene risicoprognose-

modellen.34 Er was weinig moeite gedaan om een internationaal erkende 

hoeveelheid data vast te stellen over de langetermijngevolgen van het 

ongeluk voor de bevolking als geheel, vergelijkbaar met het zeventig jaar 

durende onderzoek onder overlevenden van de atoombomaanvallen van 

1945. De vn-instanties grepen de onbetrouwbaarheid van dosimetrie die 

was toegepast op burgers aan als voldoende reden om extra pogingen tot 

levenslange studies te staken en liepen als gevolg daarvan de kans mis 

om de impact op lange termijn van lage doses straling op mensen te 

doorgronden. Bij ontstentenis van grootschalig epidemiologisch onder-

zoek bleven onafhankelijke wetenschappers uit diverse landen wereld-

wijd ‘endocrinologische, musculoskeletale en respiratoire problemen en 

bloedsomloopproblemen, en een toename van het aantal kwaadaardige 

tumoren, met name in de borst en de prostaat’ bij inwoners van de ge-

troffen gebieden registreren.

 En in de ruimte die dit liet bleven de angst voor en de misverstanden 

over de echte gevaren van radioactiviteit en kernenergie groeien.

De getuigen van de gebeurtenissen van april 1986 die het hadden over-

leefd, ploeterden in Moskou, Kiev en Minsk voort, op hoge leeftijd en 

met een verslechterende gezondheid.

 In Dnipro, een stad in Oost-Oekraïne, sprak ik met kolonel Boris Nes-

terov, die de eerste helikopterpiloten had geleid tijdens de bombarde-

menten boven de reactor. Hij vertelde dat de chirurgen al een vijfde van 

zijn ingewanden hadden verwijderd, maar dat hij op zijn negenenzeven-

tigste nog steeds vloog.

 Een voormalig majoor bij de kgb legde in de tuin bij zijn datsja op het 

platteland in de buurt van [TK] uit dat hij de avond ervoor ziek was ge-

worden en onze afspraak wilde afzeggen, maar dat zijn echtgenote hem 
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had overgehaald dat niet te doen: dit kon wel eens zijn laatste kans zijn 

om te vertellen wat hij wist. Aleksandr Petrovski, die de brand op het dak 

van eenheid drie had helpen blussen, vertelde in zijn ingesneeuwde 

huisje aan de rand van een nationaal park dat een leven met veel frisse 

lucht en elke dag een paar baantjes zwemmen hem had behoed voor de 

depressie en het alcoholisme waar zijn voormalige kameraden mee 

kampten. Pjotr Chmel, de brandweerman die zich naar de plaats van de 

explosie spoedde terwijl hij een fles Sovjetchampagne dronk, werkte des-

ondanks nog altijd en wilde voor de gelegenheid per se cognac aanbieden 

uit een pistoolvormige karaf die op zijn bureau in zijn kantoor stond.

 Toen ik Maria Protsenko voor het eerst ontmoette, liep de oud-hoofd-

architect van de stad Pripjat tegen de zeventig. Ze woonde in haar eentje 

met zes katten in een appartement in een buitenwijk van Kiev en liep 

met behulp van beschadigde aluminium stokken.35 Nadat ze vanaf de 

vierde verdieping van haar flatgebouw was gevallen – ze had zichzelf 

buitengesloten en klom vanaf het balkon van de buren haar appartement 

in, een kunstje dat ze al eerder had geflikt – hadden de artsen haar ge-

zegd dat ze waarschijnlijk nooit meer zou kunnen lopen. Ze bewees hun 

ongelijk en bleef forenzen naar het Salvador Dalí Kunstinstituut in de 

stad, waar ze binnenhuisarchitectuur doceerde. Ze droeg een net don-

kergrijs mantelpak en een crèmekleurige blouse, met de speld van de 

Vakbond van Sovjetarchitecten op haar revers. Ze vertelde dat ze direct 

na de ramp bang was geweest om te praten over alles wat ze had gezien, 

‘want ik wist wat er met me kon gebeuren [...] ik had genoeg aan het 

voorbeeld van mijn grootvader’. Nu beschreef ze echter alles met leven-

dige details, met de naïeve nostalgie van een legerveteraan die alles fraai-

er voorstelt, behalve de zwartste episoden. Ze rouwde nog altijd om de 

dood van haar echtgenoot en haar zoon, die beiden waren overleden aan 

kanker. De dochter die haar laatste middag in Pripjat met haar vader een 

film had gekeken, vond het gewoon niet prettig om die gebeurtenissen te 

bespreken. Toen we elkaar een paar maanden later weer spraken, bracht 

Protsenko paasgeschenken mee, haar originele liquidatorpas en de aan-

tekenboekjes die ze had gebruikt gedurende de lange maanden in de 

zone. ‘Het stinkt nog steeds naar straling [...] naar regen, ozon,’ zei ze.36 

Toen ik de geur niet herkende, boog ze zich over de tafel en blies ze tot 
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mijn vanzelfsprekende schrik stof van de bladzijden zo mijn neusgaten 

in.

 ‘Hatsjoe!’ sputterde ze, met een ondeugende twinkeling in haar ogen. 

‘Als je bang moest zijn, had ik het niet meegenomen!’

Op een ochtend in het najaar trof ik Viktor Brjoechanov vlak voor zijn 

tachtigste verjaardag in het appartement op de vierde verdieping waar hij 

en zijn vrouw, Valentina, sinds zijn vrijlating uit de gevangenis woon-

den.37 Brjoechanov was gestopt met werken voor het Oekraïense ministe-

rie van Energie toen zijn ogen achteruitgingen en had zich steeds meer 

teruggetrokken. Als gevolg van twee herseninfarcten was hij bijna blind 

en had hij een zo goed als onbeweeglijke gezichtsuitdrukking; maar hij 

was nog steeds scherp. Hij herinnerde zich het optimisme en de hoge 

verwachtingen van zijn eerste weken in Tsjernobyl en zijn problemen 

met de partijbonzen; hij vertelde over de hoge eisen die hoorden bij het 

stichten van een gloednieuwe stad in de Pripjatmoerassen, en de plan-

nen voor meer en grotere reactors die steeds omvangrijker werden, en 

een tweede fase van de centrale aan de overzijde van de rivier. Maar toen 

de nacht van het ongeluk dat eenheid vier verwoestte ter sprake kwam, 

stond hij langzaam op en trok hij zich terug in een andere kamer, zodat 

zijn vrouw het verhaal moest afmaken.

 Toen ik hen een paar maanden later opnieuw bezocht, was Brjoe-

chanov getroffen door een derde herseninfarct. Hij was lelijk gevallen en 

had zijn linkerarm gebroken, die de artsen in een ingewikkelde grijze 

schuimrubberen mitella voor zijn maag hadden gebonden. Brjoechanov 

lag op een groene velours bank in een achterkamertje in het appartement 

met zijn hoofd op een stapel kussens en droeg een lichtblauw T-shirt, 

marineblauwe trainingsbroek en dikke sokken. Hij had wit, gemillime-

terd haar, zijn huid was droog, papierachtig, de kleur van perkament; 

zijn donkerblauwe ogen staarden tot een punt ergens in het midden zon-

der zich ergens op te richten, en zijn vrije hand trilde. Maar toen hij be-

gon te praten, kwamen zijn woorden, hoewel hij ze als gevolg van zijn 

gevoelloze lippen en een slappe tong verhaspelde, er net zo snel uit als 

voorheen. Hij verdedigde zijn daden in de nacht van de explosie en hield 

vol dat hij pas de volgende dag op de hoogte was gebracht van de totale 
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vernietiging van reactor vier, toen hij er in een helikopter omheen vloog. 

Bij de rechtszaak had hij zijn aansprakelijkheid als manager erkend voor 

wat er was gebeurd, domweg omdat dat zijn werk was. ‘De directeur 

draagt de primaire verantwoordelijkheid voor alles wat er in de centrale 

en met het personeel gebeurt. Dus ik moest wel.’38

 Hij had niet eens geprobeerd om zichzelf te verdedigen in de recht-

bank, omdat hij wist dat de partij had besloten dat het zo zou gaan. En 

toen de ussr was ingestort, had hij er geen behoefte aan gehad om de 

Oekraïense autoriteiten te verzoeken om zijn naam te zuiveren. ‘Het was 

toch zinloos,’ zei hij. ‘Geen mens zal er ooit iets aan doen.’

 Maar hoewel hij erkende dat hij nog steeds gebukt ging onder zijn ei-

gen verantwoordelijkheid voor het ongeluk, besprak hij de kwestie ook 

bijna alsof het om een administratieve formaliteit ging. ‘Ik voel me nog 

altijd verantwoordelijk voor de mensen en voor de installatie,’ zei hij.

 En toen ik aan hem vroeg waar hij het meeste spijt van had, leek het 

spook van een lang weggestopte ambitie zich in hem te roeren. Hij ging 

met moeite overeind zitten.

 ‘Waar ik het meeste spijt van heb, is dat ik niet heb meegemaakt dat 

mijn kantoor boven op het gebouw van tien verdiepingen werd voltooid, 

zodat ik kon waken over de eerste en tweede fase van de kerncentrale van 

Tsjernobyl,’ zei hij.

 Valentina, die kennelijk stomverbaasd was over deze opwelling van 

technocratische hoogmoed uit het Sovjetverleden, veegde met een stip-

peltjeszakdoek spuug uit de mondhoeken van haar man. ‘Ik begrijp het 

niet, Vitja,’ zei ze. ‘Ik begrijp het niet.’

 ‘Het plan was een gebouw van tien verdiepingen te bouwen...’ begon 

hij, maar zijn stem stierf weg. ‘Het was maar een grapje, natuurlijk.’

 Toen vonden de ogen van de oude man met een felle en hemelsblauwe 

blik de mijne. Heel even voelde ik hoe directeur Viktor Brjoechanov van 

de krachtcentrale – ontvanger van de Orde van het Rode Vaandel van de 

Socialistische Arbeid, drager van de Orde van de Oktoberrevolutie – me 

strak aankeek, en het was heel goed mogelijk dat dit grapje van elke hu-

mor gespeend was.
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Op de ochtend van 26 april 2016 was het na het mooie weer plotseling 

koud geworden in Pripjat; een ijskoude wind gierde over de rivier rich-

ting de krachtcentrale en uit een loodgrijze hemel klaterde de regen 

neer.39 Onder een reusachtig gewelf dat een paar honderd meter van de 

kwijnende sarcofaag was gebouwd, stond de Oekraïense president, de 

voormalige chocolademagnaat Petro Porosjenko, achter een microfoon. 

Zijn elektronisch versterkte stem bulderde tegen het roestvrij stalen dak, 

weergalmend als Zeus in een goedkope filmproductie van de Griekse 

mythen:

‘Satan slaapt naast de Pripjat.

Hij ligt, hij zij vervloekt, in de gedaante van een droge wilg op de oever van de 

Pripjat, op de oever van een rivier die ooit blauw en helder was.’

Een groepje bouwvakkers in blauwgrijze jacks, opgesteld achter een hek 

van fluorescerend oranje lint, stampte pal voor het presidentiële podium 

met hun voeten om warm te worden.

‘En in het atoomblok flakkert een zwarte kaars voor hem.

En dorpen liggen in puin en ellende door hem.

Zijn geklauwde wortels haken in het zand

En de wond fluit in zijn holle oor.’

Achter Porosjenko reden zware vrachtwagens en graafmachines moei-

zaam tegen een modderige helling op en mannen met rubberlaarzen en 

maskers hingen rond in de schaduw van een nieuw bouwwerk dat ver-

rees rond de ruïne van eenheid vier. Het gammastralingsniveau steeg 

scherp met elke vlaag ijskoude wind die in de richting van de president 

woei. Het alarm van een zakdosimeter piepte onophoudelijk; de plek was 

nog altijd zo besmet dat het verboden was om buiten te eten en te drin-

ken.

‘Hij krabbelde obsceniteiten op de huizen. Stal de iconen, verloor zijn gasmas-

ker.’
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En nu wil hij rusten.

‘Dit is zijn koninkrijk. Hij is hier keizer.’

Toen hij klaar was met zijn invocatie begon Porosjenko aan een toe-

spraak, live uitgezonden op de landelijke tv, om te herdenken dat de 

ramp exact dertig jaar eerder had plaatsgevonden. Hij had het over de 

katalytische rol die het ongeluk had gespeeld met betrekking tot de Oek-

raïense onafhankelijkheid en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en 

plaatste het op het continuüm van gebeurtenissen die het bestaan van de 

staat bedreigden, halverwege de Grote Vaderlandse Oorlog en de Russi-

sche inval op de Krim in 2014. Hij beschreef de blijvende kosten van het 

ongeluk, de 115.000 mensen die naar hij zei nooit meer zouden terugke-

ren naar hun huizen in de verboden zone, de 2,5 miljoen mensen die 

woonden op land dat was besmet met radionucliden en de honderddui-

zenden inwoners van Tsjernobyl die arbeidsongeschikt waren geworden 

en blijvend steun nodig hadden van de staat en de samenleving. ‘De 

kwestie van de nasleep van de catastrofe speelt nog steeds,’ zei hij. ‘Die 

zware last rust op de schouders van de Oekraïense bevolking en wij zijn 

daar helaas nog lang niet definitief van af.’41

 Daarna stapte de president over op het schitterende gewelf dat op de 

bouwplaats boven en rondom hem verrees, door de ontwerpers de Nieu-

we Veilige Opsluiting genoemd, een nieuw bouwwerk dat ‘de sarcofaag 

zal overdekken als een reusachtige koepel’, zoals hij aankondigde. Het 

nog onvoltooide project vond zijn oorsprong in de vrees die voor het eerst 

werd uitgesproken door de mannen van de complex-expeditie van het 

Koertsjatov-instituut uit 1990, en plannen die in 1997 voor het eerst wer-

den ontworpen door de landen van de G7 maar ruim tien jaar werden 

uitgesteld door gesteggel over de vraag wie het ging betalen. De officiële 

kosten van het project zouden uiteindelijk verdrievoudigen tot minstens 

1,5 miljard euro – gedoneerd door een groep van 43 landen wereldwijd 

– ook al werden de betalingen nauwkeurig in de gaten gehouden om te 

voorkomen dat ze zouden worden weggesluisd door de corruptie die de 

Oekraïense regering plaagde.42 Het gebouw moest de in verval geraakte 

sarcofaag stabiliseren en hermetisch afsluiten en was een van de meest 
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ambitieuze staaltjes civiele techniek die ooit zijn uitgevoerd: een gigan-

tisch stalen gewelf van 108 meter hoog, hoog genoeg om het vrijheids-

beeld in onder te brengen, vol met ventilatieapparatuur en luchtontvoch-

tigers en drie keer zo groot als de Sint-Pieter in Rome.

 De architecten stuitten op problemen die sinds de specialisten van 

Sredmasj us-605 in de winter van 1986 hun gereedschap hadden neer-

gezet bij geen enkel bouwproject waren voorgekomen. Reactor vier was 

nog steeds zo radioactief dat er geen werk in de buurt kon plaatsvinden, 

en daarom werd het gewelf op 400 meter ervandaan gebouwd. Vervol-

gens zouden de Franse aannemers het met behulp van rails en tientallen 

hydraulische zuigers op z’n plaats zetten. Het zou met 36.000 ton het 

grootste verplaatsbare bouwwerk op land zijn dat ooit was gebouwd. Alle 

mensen op de bouwplaats moesten worden gecontroleerd op blootstel-

ling aan straling, ook al werd die beschermd door een betonnen schild. 

De arbeidstijd werd beperkt tot perioden die varieerden van enkele se-

conden tot uren.

 Toch sprak Porosjenko zijn vertrouwen uit dat zijn land met internati-

onale hulp, waaronder een nieuwe subsidie van 87,5 miljoen euro van de 

Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, het project kon vol-

tooien en de ramp naar de geschiedenis kon verwijzen. ‘Oekraïners zijn 

een sterk volk dat zelfs de nucleaire demon kan overwinnen,’ zei hij.43

 Een halfjaar later bedekten mist en sneeuw opnieuw de velden naast 

de Pripjat toen Porosjenko naast leidinggevenden van de Europese Bank, 

de Franse ambassadeur in Oekraïne en de achtentachtigjarige voormali-

ge baas van het Internationaal Atoomenergieagentschap Hans Blix stond 

ter gelegenheid van de grootse inwijdingsceremonie.44 Een menigte wel-

doorvoede mannen in donkere pakken vierde het met champagne, 

hors-d’oeuvres en schalen profiteroles in een verwarmde grote canvas 

tent vlak bij dezelfde plaats waar Viktor Brjoechanov en de nomenklatoe-

ra uit Moskou ooit waren begonnen aan hun imposante project met een 

ceremoniële paal in de grond en bekertjes cognac. Bij de ingang deelden 

jonge vrouwen gekleed in marine-uniformen met rode sjaaltjes sleutel-

koorden uit met dosismeterknopen om te controleren aan hoeveel stra-

ling de gasten werden blootgesteld. Anderen gingen de sneeuw in om 

een selfie te maken met op de achtergrond het wonder van civiele tech-
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niek. De reusachtige overspanning van de Nieuwe Veilige Opsluiting, 

die eindelijk op haar plaats was geschoven, had het zwarte silhouet van 

de sarcofaag volledig opgeslokt. Toen het zonlicht door het dikke wolken-

dek brak, glinsterde het staal in het herfstlicht.

 Het voltooide bouwwerk, een nieuw bewijs van de kracht van giganto-

manie, maakte in omvang goed wat het miste aan elegantie, met zijn 

esthetiek van een vliegtuighangar en uiterlijk van een winkelcentrum in 

een voorstad. De oorspronkelijke architecten van de sarcofaag in Moskou 

maakten het belachelijk en zeiden dat het een absurde verspilling van 

belastinggeld was.45 Maar als het ontwerp volgens plan werkte, zou het 

de ruïne van eenheid vier gedurende honderd jaar volledig veilig verzege-

len. ‘We hebben een wond, een nucleaire wond, geheeld die van ons al-

lemaal is,’ zei Hans Blix tegen de menigte.46 Het nieuwe gebouw zou ook 

dienstdoen als een laatste gedenkteken van de laatste rustplaats van Va-

leri Chodemtsjoek, een radioactief mausoleum om generaties lang het 

eerste slachtoffer van het ongeluk te herdenken.

 De ingenieurs hoopten dat de Nieuwe Veilige Opsluiting een veilige 

ruimte zou bieden waarin de resten van de gesmolten kern van reactor 

vier eindelijk zouden kunnen worden ontmanteld. Toch leek geen mens 

er zeker van, zelfs niet toen de deadline voor de definitieve voltooiing van 

het bouwwerk naderde, hoe ze dat voor elkaar moesten krijgen. Minstens 

één nucleair deskundige van vroeger vreesde dat zelfs nu nog, ruim der-

tig jaar nadat de catastrofe begon, mens noch machine in zo’n vijandige 

omgeving kan werken.47
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Anatoli Aleksandrov trad in oktober 1986 terug als hoofd van de Acade-

mie van Wetenschappen van de Sovjet-Unie, en begin 1988 als directeur 

van het Koertsjatov-instituut, maar hij bleef daar wel werken tot hij in 

februari 1994 op negentigjarige leeftijd overleed. Hij aanvaardde nooit 

de verantwoordelijkheid voor de explosie van reactor vier en hield in een 

interview vlak voor zijn dood vol dat de operators van de centrale de 

schuld droegen voor de gebeurtenissen: ‘Je rijdt in een auto, je stuurt de 

verkeerde kant op, er volgt een ongeluk!’ zei hij. ‘Is het de schuld van de 

motor? Of van de ontwerper van de auto? Iedereen zal zeggen: “Het is de 

schuld van de slechte chauffeur.”’1

Generaal-majoor Nikolaj Antosjkin werd in 1989 overgeplaatst naar Mos-

kou, gepromoveerd tot generaal-kolonel en richtte ten slotte het eerste 

Russische vliegdemonstratieteam op. Hij gaf als commandant van lucht-

machteenheden aan het front tijdens de oorlog in Tsjetsjenië leiding aan 

luchtlandingsoperaties van de Russische Federatie. In 1998 verliet hij de 

luchtmacht en in 2002 werd hij voorzitter van de vereniging voor Hel-

den van de Sovjet-Unie. In 2014 werd hij namens de regerende Verenigd 

Rusland-partij gekozen tot lid van de Doema.

Hans Blix legde in 1997 zijn functie van directeur-generaal van de iaea 

neer. Drie jaar later deden de Verenigde Naties weer een beroep op hem 
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om leiding te geven aan de vn-commissie Toezicht, Onderzoek en In-

spectie, die erop moest toezien dat Irak zich hield aan de verplichting alle 

massavernietigingswapens te vernietigen. In februari 2003 concludeer-

de de commissie dat Irak niet beschikte over dergelijke wapens; desal-

niettemin viel een maand later een troepenmacht van 125.000 man on-

der leiding van de Verenigde Staten het land binnen. Kort daarna nam 

Blix definitief afscheid van de Verenigde Naties.

Aleksandr Borovoj gaf nog bijna twintig jaar na het ongeluk leiding aan het 

onderzoek en het toezicht in de sarcofaag, en wist uiteindelijk op 5 procent 

na alle ontbrekende splijtstof binnen het gebouw te lokaliseren. Hij droeg 

bij aan het oorspronkelijke concept voor het project Nieuwe Veilige Op-

sluiting en zet zich sindsdien in voor het catalogiseren en conserveren van 

de schriftelijke bronnen en praktische lessen van Tsjernobyl.2

Lev Botsjarov, hoofdingenieur van de derde ploeg van Sredmasj us-605, 

controleerde tot het einde van de Sovjet-Unie de toestand van de sarco-

faag. Hij maakte in 1996 deel uit van een Russische groep die zijn eigen 

plannen voor een bouwwerk ter vervanging voorlegde aan de president 

van Oekraïne, maar die werden afgewezen ten gunste van de Europese 

voorstellen. Hij is twintig jaar later op zijn eenentachtigste nog vief en 

woont met zijn echtgenote in een door hemzelf ontworpen groot huis in 

Zvenigorod, ten westen van Moskou.

Dr. Angelina Goeskova publiceerde heel veel artikelen over haar ontdek-

kingen dankzij de behandeling van de patiënten in ziekenhuis zes en gaf 

lezingen voor het personeel van kerncentrales in heel Rusland over de 

lessen die ze konden trekken uit het ongeluk. Zij bleef haar hele leven 

een pleitbezorger van kernenergie en werkte tot vlak voor ze in 2015 op 

eenennegentigjarige leeftijd overleed in het Boernazjan Medisch Cen-

trum.4

Dr. Robert Gale ging in de jaren na het ongeluk herhaaldelijk terug naar 

Moskou en Kiev en werd in de hele Sovjet-Unie een bekend gezicht. In 

1988 publiceerde hij een verhaal over zijn ervaringen, Final Warning, dat 
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werd bewerkt tot een tv-film met in de hoofdrollen Jon Voight als Gale en 

Jason Robards als Armand Hammer. Dankzij zijn internationale faam 

als deskundige op het gebied van medische aanpak na een kernramp 

dook hij op bij verscheidene grote stralingsongelukken, zoals dat in het 

Braziliaanse Goiânia in 1987 en Fukushima in 2011.

Michail Gorbatsjov richtte na zijn val een liefdadigheidsinstelling en 

denktank in Moskou op en probeerde uit alle macht invloed te blijven 

uitoefenen in de Russische politiek. In 1996 stelde hij zich verkiesbaar 

als president van de Russische Federatie, maar hij behaalde slechts 1 pro-

cent van de getelde stemmen. Later zou hij zeggen dat de explosie van 

reactor vier, en niet zijn eigen verknalde hervormingen, de katalysator 

bleek te zijn van de vernietiging van de Unie die hij zo graag had willen 

behouden. In april 2006 schreef hij: ‘De nucleaire meltdown in Tsjerno-

byl, deze maand twintig jaar geleden, was, zelfs nog meer dan mijn in-

voering van de perestrojka, mogelijk de ware oorzaak van de ineenstor-

ting van de Sovjet-Unie vijf jaar later. Sterker nog, de ramp bij Tsjernobyl 

was een historisch keerpunt: je had het tijdperk voor de ramp, en je had 

het volkomen andere tijdperk dat daarop volgde.’3

Onderzoeksleider Sergej Jankovski woonde het proces tegen de zes man 

die mede door zijn toedoen waren aangeklaagd wegens hun rol in de 

ramp niet bij, maar keerde terug naar zijn gebruikelijke moord- en cor-

ruptiezaken. In 1995 werd hij overgeplaatst naar de Oekraïense Rada. 

Hij begon campagne te voeren om de 57 delen onderzoeksmateriaal over 

het ongeluk in Tsjernobyl uit Moskou te laten terugsturen naar Kiev. 

Toen hij acht jaar later echter ophield met deze baan, lagen de dozen met 

stukken en bandopnames nog altijd als topgeheim in de kelder van het 

Russische hooggerechtshof. In het voorjaar van 2017 was hij eenenzestig 

jaar en herstelde hij in een staatssanatorium in Kiev van een recente 

ziekte. ‘Er staat zoveel in dat archiefmateriaal wat niemand ooit te weten 

zal komen,’ zei hij.

Aleksandr Jesaoelov kreeg na de opheffing van de gemeenteraad van 

Pripjat een nieuwe woning in Irpin, een voorstad van Kiev, en vond uit-
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eindelijk een baan in de bureaucratie van de Oekraïense energiesector. 

Hij begon aan een schrijversloopbaan en heeft inmiddels 27 boeken ge-

publiceerd, vooral avonturenboeken voor kinderen. Op zijn bureau ligt 

nog altijd het officiële zegel van het werkvertrek van de burgemeester 

van Pripjat, en in zijn vrije tijd geeft hij buitenlandse toeristen af en toe 

een rondleiding door de verlaten stad.

Natalia Joevtsjenko woont en werkt in Moskou, vlak bij haar zoon Kirill 

en zijn vrouw, en haar drie kleinkinderen.

Aleksandr Logatsjov probeerde na zijn laatste detachering in de verboden 

zone erkenning te krijgen van Moskou voor de leidende rol van het 

427ste Gemechaniseerde Regiment van de Burgerbescherming aan de 

frontlinie van het ongeluk. In 1987 mocht hij zijn zaak bepleiten bij Mi-

chail en Raisa Gorbatsjov persoonlijk. Ten slotte kregen 64 regimentsle-

den een onderscheiding of een prijs, maar Logatsjov zelf kreeg bevel on-

middellijk naar Siberië te vertrekken. Hij verliet de Sovjetstrijdkrachten 

in 1989 en beoefent tegenwoordig alternatieve geneeskunde.5

Vladimir Oesatenko kocht van de 1400 roebel die hij had verdiend met 

zijn zes weken werk als liquidator in de speciale zone zijn eerste kleuren-

televisie. In 1990 verwierf hij een zetel in het Oekraïense parlement en 

werd hij benoemd tot voorzitter van een subcommissie voor de weten-

schappelijke, sociale en juridische kwesties als gevolg van de ramp en 

voor de kernenergie in Oekraïne.11

Venjamin Prjanitsjnikov overleed in november 2014 op zeventigjarige 

leeftijd aan hartfalen.

Maria Protsenko doceert nog altijd kunstgeschiedenis, design en architec-

tuur in Kiev. Elk jaar draagt zij op 26 april de onderscheiding die zij als li-

quidator kreeg en legt zij bloemen bij het monument voor de mensen die 

omkwamen bij het ongeluk. Na afloop geeft ze college en beantwoordt ze 

vragen van haar studenten over wat ze zich nog herinnert van de ramp en 

de gevolgen ervan. Zij is in ruim dertig jaar niet meer in Pripjat geweest.

DRU
KPR

OEF



421

Nawoord

Cliff Robinson stopte in het najaar van 1986 met zijn baan in het labora-

torium van de kerncentrale Forsmark. Daarna deed hij een jaar lang pro-

motieonderzoek naar de radioactieve regen die dat voorjaar neerkwam in 

Zweden, maar uiteindelijk werd hij docent natuurkunde in Uppsala, 

waar hij tegenwoordig woont.6

Premier Nikolaj Ryzjkov en Gorbatsjov raakten geleidelijk aan verdeeld 

over de economische hervormingen in de Sovjet-Unie. Eind 1990 werd 

Ryzjkov getroffen door een hartinfarct. Een jaar later verloor hij van Bo-

ris Jeltsin bij de eerste presidentsverkiezingen in de Russische Federatie, 

waarna hij pleitte voor het herstel van de Sovjet-Unie en de planecono-

mie. In 2014 legden de Verenigde Staten hem sancties op vanwege zijn 

rol bij de Russische annexatie van de Krim.7

Boris Sjtsjerbina leidde de liquidatie van de gevolgen van het ongeluk in 

Tsjernobyl tot december 1988, toen Gorbatsjov hem naar Armenië stuur-

de om een nieuwe commissie te leiden die toezag op de noodaanpak van 

de verwoestende aardbeving waarbij 25.000 mensen omkwamen. Toen 

Sjtsjerbina aankwam had de straling die hij in Tsjernobyl had opgelopen 

zijn gezondheid ernstig aangetast, en de aanpak van weer een ramp 

bleek te veel voor hem. Een halfjaar later werd hij ontheven van zijn ver-

plichtingen in de ministerraad. Hij overleed in augustus 1990 op zeven-

tigjarige leeftijd.8

Volodymyr Sjtsjerbytsky bleef een felle tegenstander van zowel glasnost 

als de opkomst van het Oekraïens nationalisme, en klampte zich nog ja-

ren na het ongeluk vast aan de macht. In september 1989 werd hij uit-

eindelijk door Gorbatsjov uit het Politbureau gezet, waarna hij de leiding 

over de Oekraïense Communistische Partij overdroeg aan zijn plaatsver-

vanger en zijn terugtreden aankondigde. Hij was een gebroken man, zijn 

gezondheid ging achteruit en hij overleed minder dan een jaar later op 

eenenzeventigjarige leeftijd op 16 februari 1990. De openbare aanklager 

van het net onafhankelijk geworden Oekraïne concludeerde in april 1993 

na een onderzoek van een jaar dat Sjtsjerbytsky, samen met zijn voor-

naamste ministers, opzettelijk de waarheid over het ongeluk in Tsjerno-
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byl en de stralingsniveaus als gevolg ervan had geheimgehouden, en zijn 

plicht om de bevolking van de republiek te beschermen niet was nageko-

men. Als gevolg van Sjtsjerbytsky’s dood en de Oekraïense verjaringswet 

met betrekking tot de aanklachten werd de zaak ingetrokken voor een 

rechtszaak kon beginnen.9

Vitali Skljarov, de Oekraïense minister van Energie, paste zich snel aan 

aan de situatie na de opheffing van de Sovjet-Unie. Hij werd een vurig 

pleitbezorger van de privatisering van staatsbedrijven voor energie, maar 

verzette zich uit economische en milieuoverwegingen tegen de bouw van 

nieuwe kerncentrales. Nadat hij zich ruim dertig jaar had beziggehou-

den met energie legde hij in 1993 zijn ministersfunctie neer om adviseur 

te worden van de toenmalige premier, Vitali Masol. Tijdens de paar da-

gen dat hij in het verboden gebied werkte had hij een dosis van 80 rem 

opgelopen, maar hij verkeert als tachtiger nog steeds in goede gezond-

heid en verblijft nog altijd in zijn voormalige staatsdatsja in Kontsja-Zas-

pa.

Jefim Slavski sleet na zijn gedwongen terugtreden, terwijl hij steeds do-

ver werd, de rest van zijn leven in een imposant appartement in Moskou, 

omringd door aandenkens van zijn decennia durende machtspositie en 

woedend over de desintegratie van het politieke systeem waaraan hij zijn 

leven had gewijd. Hij overleed in november 1991 op drieënnegentigjari-

ge leeftijd.

Boris Stoljartsjoek overleefde de blootstelling aan straling in controle ka-

mer vier in de nacht van het ongeluk, en ging naderhand opnieuw in de 

nucleaire industrie werken. In 2017 werd hij benoemd tot waarnemend 

hoofd van het Oekraïense Staatsinspectoraat voor Nucleair Toezicht.

Generaal Nikolaj Tarakanov ging na te zijn behandeld voor leukemie ten 

gevolge van straling in ziekenhuis zes weer aan het werk bij de Sovjet-

rampenbestrijding, en in 1988 ging hij naar het gebied van de Armeense 

aardbeving. In het ziekenhuis begon hij gedichten te schrijven, hij publi-

ceerde het eerste van dertig boeken en ging op tournee door de Verenig-
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de Staten, waar hij lezingen hield over zijn werk in de verboden zone en 

het blijvende risico van kernongelukken. In 2016 werd hij tweeëntachtig 

en kondigde hij aan dat zijn nieuwste boek een biografie van Vladimir 

Poetin zou zijn, getiteld Opperbevelhebber.10

Academielid Jevgeni Velichov werd na de zelfmoord van Valeri Legasov 

en het terugtreden van Anatoli Aleksandrov in 1988 benoemd tot direc-

teur van het Koertsjatov-instituut. Hij werd in 1992 voorzitter van deze 

organisatie en hij leidde de Russische deelname aan het internationale 

samenwerkingsproject iter voor de ontwikkeling van een experimentele 

plasmafusiereactor. In 2001 gaf president Vladimir Poetin hem opdracht 

de Russische bijdrage aan een internationaal initiatief voor de ontwikke-

ling van nieuwe kernenergietechnologieën te leiden, dat door Poetin tij-

dens de millenniumtop van de Verenigde Naties was voorgesteld.

Kapitein Pjotr ‘Eland’ Zborovski werd nadat hij de kelder van eenheid vier 

had leeggepompt, bevorderd tot majoor. Hem werd de Orde van de Rode 

Ster toegekend, met een eervolle vermelding ‘wegens de beheersing van 

nieuwe uitrusting en wapens’. In 1993 werd hij overgeplaatst naar de 

reservisten van de burgerbescherming en ging hij eerst als conciërge en 

daarna als beveiliger werken. De kracht waar hij altijd prat op ging, had 

hij echter niet meer: hij had regelmatig black-outs en merkte dat hij ge-

makkelijk botbreuken opliep. Hij overleed in 2007 op vijfenvijftigjarige 

leeftijd.12
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Dit is een historische studie, maar ook een journalistiek werk. Voor een 

herbeleving van de ramp maakte ik gebruik van interviews die ik oogge-

tuigen vanaf 2006 heb afgenomen, maar ook van gepubliceerde versla-

gen uit de eerste hand en toegankelijke Sovjetdocumenten. Zonder de 

toegewijde hulp van vertalers, tussenpersonen en onderzoekers was dit 

niet mogelijk geweest. In Rusland ging het onder andere om Olga Ti-

koesj, Misja Smetnik, Anna Sorokina en Artemis Davleyev; in Oekraïne 

om Aleks Livotka, Ostap Zdorovylo, Natalia Mackessy, Tetjana Vodia-

nytska en Dmytro Tsjoemak. In New York zocht James Appell maanden-

lang naar bronnen en hij vertaalde documenten en correspondentie; 

Anna Kordunsky controleerde zorgvuldig de feiten in het manuscript en 

betoonde zich een onvermoeibare en genereuze medewerker op alle ter-

reinen, van de technische details van het reactorontwerp tot de precieze 

Russische etymologie.

 Zonder de deskundigheid en steun van Taras Sjoemejko zou dit boek 

er echter niet zijn. Taras was gedurende twaalf jaar mijn gids en metge-

zel tijdens reportages, bij bezoeken aan overlevenden van de ramp in 

provinciesteden en ingesneeuwde dorpen, bij conferenties en in de ver-

boden zone. Daarnaast hielp hij bij het opsporen van veel van de mannen 

en vrouwen wier getuigenissen essentieel bleken te zijn voor het verhaal. 

Ontoeschietelijke veteranen en archivarissen wond hij om zijn vinger, 

hij dook documenten op en nam interviews af die heel belangrijk waren 

voor het verhaal.
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 Diverse in het Russisch geschreven boeken die in de maanden na het 

ongeluk verschenen, vormden een voortreffelijke bron van getuigenissen 

uit de eerste hand over de gebeurtenissen. Chernobyl van Joeri Sjtsjerbak 

en Chernobyl: It Was Like This – The View from the Inside van Vasili Vozn-

jak en Stanislav Troïtski boden een waardevol ooggetuigenperspectief; en 

de persoonlijke essays van de hand van deelnemers aan de liquidatie die 

werden verzameld door A.N. Semjonov in Chernobyl: Ten Years On: Inevi-

tability or Accident? vormden een essentiële leidraad voor de ervaring van 

de ministers, nucleair ingenieurs en andere deskundigen die bij de catas-

trofe betrokken raakten. Jelena Kozlova’s Battle With Uncertainty is hét 

gezaghebbende werk over de constructie aan de sarcofaag, vrijwel geheel 

opgetekend uit de mond van degenen die hem bouwden.

 In het Engelse taalgebied was het afschrift dat tijdens het proces tegen 

Viktor Brjoechanov werd gemaakt door Nikolaj Karpan en werd vertaald 

in zijn boek From Chernobyl to Fukushima onmisbaar om een beeld te 

krijgen van de gebeurtenissen en gedragingen voorafgaand aan de ont-

ploffing. De onbewerkte afschriften van interviews die in 1990 en 1991 

werden afgenomen voor de bbc-tv-reeks The Second Russian Revolution, 

te vinden in de bibliotheek van de London School of Economics, onthul-

den openhartige verhalen over het ongeluk van bejaarde leden van het 

Politbureau en andere Sovjetfiguren uit de hogere regionen wier visie 

anders onbekend was gebleven. Mijn routekaart naar de persoonlijke ge-

schiedenissen van de werknemers in de kerncentrale van Tsjernobyl was 

Ablaze: The Story of the Heroes and Victims of Chernobyl van Piers Paul 

Read, die bijna alle hoofdrolspelers in het verhaal interviewde en zo een 

van de eerste uitvoerige Engelstalige verslagen over de gebeurtenissen 

creëerde.

 Dankzij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, de revoluties in Oekraïne 

en het feit dat er drie decennia zijn verstreken sinds de ramp, zijn veel 

archieven met voorheen geheime documenten openbaar geworden. Voor-

al de notulen en afschriften van Politbureauvergaderingen en die van ver-

gaderingen van de Tsjernobyl-taskforce van premier Nikolaj Ryzjkov ble-

ken buitengewoon nuttig om de feiten te scheiden van de Sovjetmythe 

over het ongeluk – al heb ik ze wel met enige omzichtigheid behandeld. 

De notulen van het Politbureau werden in allerlei vormen opgenomen, 
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variërend in lengte, uitvoerigheid en mogelijke waarheidsgetrouwheid. 

Ze zijn uit de Russische archieven boven water gekomen in de vorm van 

zowel foto’s van de originele documenten als in enkele gevallen afschrif-

ten, gekopieerd door onderzoekers die als enigen toegang kregen tot ar-

chieven die kortstondig openbaar werden gemaakt om vervolgens weer te 

worden gesloten. Mijn dank gaat uit naar Mark Kramer, programmadi-

recteur van het Project voor koudeoorlogsstudies aan het Davis Center for 

Russian and Eurasian Studies van Harvard, en Vladimir Malejev, een 

Russische historicus die gespecialiseerd is in Tsjernobyl, voor hun hulp 

op dit gebied. Het papieren spoor van veel belangrijke besluiten, en alle 

beraadslagingen van de regeringscommissie in Pripjat en Tsjernobyl uit 

de eerste stadia blijven karig; volgens sommige bronnen werden de docu-

menten ofwel op dat moment vernietigd, ofwel kort erna om verspreiding 

van zowel informatie als besmetting te beperken. Daarom ben ik veel 

dank verschuldigd aan Anna Korolevska, plaatsvervangend directeur van 

het Tsjernobyl-museum in Kiev, die me toegang gaf tot het rapport over 

het ongeluk van het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken – dat 

vanaf de eerste uren van de morgen op 26 april tot eind mei 1986 werd 

bijgehouden en kennelijk is bewaard door de functionaris die het had 

moeten vernietigen – dat een uiterst waardevol inzicht bood in de veran-

derende reacties op de gebeurtenissen op het moment zelf.

 Het grote verhaal over het ongeluk, teruggaand tot het besluit aan het 

eind van de jaren zestig om een kerncentrale te bouwen in de buurt van 

Kiev, de ramp zelf tot aan het heden, komt duidelijk naar voren in ver-

scheidene documentencollecties: met name ‘Fond 89: The Soviet Com-

munist Party On Trial’, onderdeel van de opmerkelijke verzameling van 

ruim 9 miljoen voorheen geheime partijstukken die zijn gefotografeerd 

in het Russische Staatsarchief voor Contemporaine Geschiedenis (rga-

ni) en worden bewaard door het Hoover Institution, Stanford, waarvan 

ik een kopie kon lezen in Harvards Lamont-bibliotheek. De Oekraïense 

historicus Natalia Baranovska heeft in haar boek De Tsjernobyl-tragedie: 

documenten en bronnen zelfs een nog bredere verzameling primaire bron-

nen samengesteld; het Oekraïense Instituut voor Nationale Herinnering 

heeft een groeiende collectie documenten opgebouwd met betrekking tot 

de ramp in een onlinearchief; de betrokkenheid van de Oekraïense kgb bij 
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de kerncentrale Tsjernobyl wordt uitvoerig uit de doeken gedaan in 121 

documenten die zijn uitgegeven door Joeri Daniljoek als Tsjernobyl-tragedie 

in documenten en geschriften. Het allerbelangrijkst was misschien wel dat 

ik toegang kreeg tot de primaire bronnen – dagboeken, privécorrespon-

dentie, kaarten, foto’s en overheidsstukken – die al ruim twintig jaar wor-

den bewaard in het Tsjernobyl-museum.

 De hoeveelheid technische geschriften die tot dusver is gepubliceerd 

over de ramp is overweldigend, maar voor inzicht in de manier waarop 

de instelling en geboden van de nucleaire industrie van de Sovjet-Unie 

de weg vrijmaakte voor een ramp in reactor vier, heb ik me gebaseerd op 

het onderzoek van Sonja D. Schmid en Paul Josephson, vooral hun res-

pectieve boeken Producing Power en Red Atom. Om de complicaties van 

stralingswetenschap te begrijpen, vond ik in Final Warning van Robert 

Gale en Thomas Hauser en het voortreffelijke Strange Glow van Timothy 

Jorgensen handige leidraden. Om de volgorde van het ongeluk zelf heel 

precies te kunnen weergeven, heb ik gebruikgemaakt van de overvloedi-

ge details in het iaea-rapport dat bekendstaat als insag-7 en het uitzon-

derlijke werk van dr. Aleksandr Sich voor zijn proefschrift, ‘The Chorno-

byl Accident Revisited: Source Term Analysis and Reconstruction of 

Events During the Active Phase’.
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Academie van Wetenschappen: het voornaamste academische instituut van de Sovjet-Unie, 
gewijd aan fundamenteel onderzoek in wiskunde en de exacte en sociale wetenschap-
pen, met in elke Sovjetrepubliek een equivalent.

Aktiv: een groep activisten uit de Communistische Partij die de besluiten van de partij op 
lokaal niveau, met name op de werkvloer, in praktijk moest brengen.

Partijapparaat: de bureaucratie van de Sovjetstaat, met name van de Communistische 
Partij zelf.

Apparatsjik: een functionaris van het partijapparaat.
Atomsjtsjiki: nucleair ingenieurs; de elite van de kernenergiespecialisten, die vaak waren 

opgeleid op de militaire instellingen van het ministerie van Middelzware Machinebouw.
Centraal Comité: theoretisch het hoogste besluitvormingsorgaan van de Communistische 

Partij, dat de activiteiten van partijcommissies, ministeries en ondernemingen in de 
hele ussr	leidde; in de praktijk ondergeschikt aan het veel kleine Politbureau.

Energetiki: elektrisch ingenieurs, onder anderen de operators van kerncentrales, in dienst 
van het ministerie van Energie en Elektrificatie.

Gorkom: het districtscomité van de Communistische Partij, verantwoordelijk voor uitvoe-
ring van partijbesluiten op stedelijk niveau.

Gosplan: de staatscommissie voor economische planning, het brein achter de gecentrali-
seerde economie.

Ispolkom: Een lokaal bestuurscomité, benoemd om de zaken van een stad of district te 
regelen; de leden ervan zijn te vergelijken met onze wethouders (schepenen).

Jonge Pioniers: het politiek indoctrinerende antwoord van de Communistische Partij op 
de verkenners, voor kinderen van tien tot veertien jaar.

Koertsjatov-instituut voor Atoomenergie: de voornaamste instantie in de ussr voor onder-
zoek en ontwikkeling op het gebied van kernenergie, oorspronkelijk het geheime la-
boratorium nummer twee van de Academie van Wetenschappen, dat was gewijd aan 
de bouw van de Sovjetatoombom.

Kolchoz: een collectieve boerderij.
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Komsomol: Communistische Leninistische Jeugdbond voor de gehele Unie, de jongeren-
vleugel van de Communistische Partij, voor veertien- tot achtentwintigjarigen.

Militsia: het professionele politieapparaat van de mvd; ondanks de benaming niet te ver-
warren met een militie.

Minenergo: het ministerie van Energie en Elektrificatie, het ministerie voor civiele ener-
gie van de Sovjet-Unie.

Ministerraad: het Sovjetkabinet, met tegenhangers in de leiding van de regering van elke 
republiek, dat de besluiten van het Politbureau uitvoerde.

mvd: het Ministerstvo vnoetrennich del, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de para-
militaire instantie die verantwoordelijk was voor politie, brandweer en binnenlandse 
veiligheid.

nikiet: Naoetsjno-issledovatelski i konstroektorski institoet energotechniki. Het Wetenschap-
pelijk Onderzoeks- en Ontwerpinstituut voor Energietechnologie; de instantie waar 
het ontwerp voor Sovjetkernreactors, zoals de rbmk, werd bedacht.

nikimt: Naoetsjno-issledovatelski i konstroektorski institoet montazjnoj technologii; het onder-
zoeks- en ontwerpinstituut voor montagetechnologie, de ontwerpafdeling van Sred-
masj ten behoeve van technische oplossingen voor nucleaire constructies.

Nomenklatoera: de elite van de Communistische Partij, die werd benoemd op sleutelpo-
sities en speciale privileges genoot en hogere salarissen kreeg; ook het systeem dat 
deze aanstelde.

Oblast: een bestuurlijk district of provincie. In 1986 werd Oekraïne verdeeld in 24 oblas-
ten, waarvan Kiev de grootste was. Elke oblast was onderverdeeld in rayons, regio’s, 
vergelijkbaar met een district.

opas: Groeppa okazanija pomosjtsji atomnym stantsijam pri avarijach, het calamiteitenteam 
van het ministerie van Energie, speciaal voor ongelukken in kerncentrales.

Opperste Sovjet: Officieel het parlement van de ussr, verantwoordelijk voor de wetge-
ving voor de hele Unie, met ondergeschikte organen in alle republieken van de Sov-
jet-Unie.

Politbureau: het ‘politieke bureau’ van het Centraal Comité van de Communistische Par-
tij van de ussr, dat formeel besluiten voorbereidde tussen de bijeenkomsten van het 
Centraal Comité. In feite de zetel van de hoogste macht in de ussr.

rbmk: Reaktor bolsjoj mosjtsjnosti kanalny, een met licht water gekoelde en grafietgemode-
reerde reactor, een ontwerp dat uitsluitend in de Sovjet-Unie werd gebruikt.

Secretaris-generaal: leider van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie en feitelijk 
het staatshoofd.

Sojoezatomenergo: het Industriële Genootschap voor Kernenergie van de hele Unie, de 
civiele instantie binnen het ministerie van Energie die leidinggaf aan de operatie van 
kerncentrales.

Sredmasj: het ministerie van Middelzware Machinebouw, verantwoordelijk voor de kern-
wapens en alle reactortechnologie van de Sovjet-Unie.

Tijd van stagnatie: de periode na 1970, zo genoemd door Michail Gorbatsjov na zijn 
machtsovername, waarin de Sovjeteconomie begon te verstarren.

vniiaes: Vsesojoezny naoetsjno-issledovatelski institoet po eksploeatatsii atomnych elektrostant-

sij; onderzoeksinstituut voor de Operatie van Kerncentrales van de hele Unie, het ci-
viele orgaan voor onderzoekondersteuning aan kerncentrales.
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Glossarium

vver: de vodo-vodjanoj energetitsjeski reaktor, een met water gekoelde en water gemodereer-
de reactor, vergelijkbaar met de westerse drukwaterreactor.

zhek: Zjilisjtsjno-eksploeatatsionnaja kontora, de instantie voor huisvesting en onderhoud 
van flatgebouwen in steden.
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Stralingseenheden

Er zijn talloze manieren om straling en de effecten ervan te meten, en de terminologie is 
sinds de wetenschap ruim een eeuw geleden ontstond herhaaldelijk veranderd. Hoewel 
wetenschappers tegenwoordig gestandaardiseerde internationale (si) eenheden gebrui-
ken, zijn de gebruikte eenheden in dit boek die welke in de Sovjet-Unie in zwang waren 
ten tijde van het ongeluk in Tsjernobyl, voornamelijk röntgen en rem. Om de lezer beter 
inzicht te geven in de betekenis van deze oudere eenheden en de relatie ervan met hun 
vervangers, worden ze hieronder stuk voor stuk omschreven:

curie (Ci): een hoeveelheid radioactiviteit, oorspronkelijk gedefinieerd door de mate van 
radioactief verval in één gram radium (naar schatting 37.000.000.000 desintegraties per 
seconde atomen). De Ci is vervangen door de nieuwe gestandaardiseerde eenheid bec-
querel.

rad: radiation absorbed dose, dosis geabsorbeerde straling, een maat voor de dosis ionise-
rende straling afgezet in een gegeven massa materie, of het nu een baksteen, een den-
nenappel of een menselijk orgaan is. De si-eenheid voor geabsorbeerde dosis is de gray 
(Gy), één joule geïoniseerde stralingsenergie afgezet per kilogram materie. Honderd rad 
is het equivalent van één gray.

röntgen (R): eenheid van blootstelling aan röntgenstralen en gammastraling, gebaseerd op 
de hoeveelheid energie afgezet door ioniserende straling in een luchtmassa. Een dui-
zendste röntgen is een milliröntgen (mR); een miljoenste van een röntgen is een mi-
croröntgen (µR). Blootstelling in de loop der tijd kan worden uitgedrukt in röntgen per 
uur (R/u). In 1986 was in 1986 normale achtergrondstraling vastgesteld op 4 à 20 mi-
croröntgen per uur.

rem: röntgenequivalent mens, kwantificeert de gezondheidseffecten van blootstelling aan 
ioniserende straling. De rem meet dosisequivalentie en wordt berekend aan de hand van 
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diverse factoren, zoals de geabsorbeerde dosis en het type geabsorbeerde straling. Deze 
kan worden gebruikt om de biologische effecten van een dosis te voorspellen, waaronder 
kanker, ongeacht of deze wordt overgebracht door alfa-, bèta-, neutronen-, röntgen- of 
gammastraling. Eén rem is iets minder dan de inwoners van Denver, Colorado in een 
jaar door natuurlijke achtergrondstraling opnemen; 5 rem is de maximaal toegestane 
hoeveelheid straling per jaar waaraan werknemers in de nucleaire industrie in de Ver-
enigde Staten mogen blootstaan; 100 rem is de drempel van acuut stralingssyndroom; en 
een onmiddellijke dosis van 500 rem in het hele lichaam zou voor de meeste mensen 
dodelijk zijn. De rem is vervangen door de standaard internationale eenheid, de sievert 
(Sv), en zijn kleinere subeenheden millisievert (mSv), een duizendste Sievert, en de mi-
crosievert, een miljoenste Sievert (µSv), die worden gebruikt op het display van de mees-
te moderne dosimeters. Eén sievert is het equivalent van 100 rem.
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