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Inleiding 

In de vroege nacht van zaterdag 26 april 1986 ontdekte Zinaida Kordyk, chef van het 

Tsjernobylweerstation, iets vreemds. Ze liep alle instrumenten routineus na, totdat één 

instrument haar aandacht trok. Tot haar afschuw liepen de waardes van de geigerteller snel 

op. Volgens haar kon dat maar één ding betekenen: iets was afschuwelijk fout gegaan in de 

kerncentrale van Tsjernobyl, die iets verderop lag.1 

 Kordyks waarneming bleek accuraat. Om één uur 's nachts leek alles nog rustig.2 De 

problemen waren toen echter al begonnen: een dag eerder was men in Tsjernobyl begonnen 

met een serie test om kernreactor vier uit te schakelen volgens schema. Het doel van deze 

testen was om te demonstreren dat een nieuw stroomreguleringssysteem op de generator 

genoeg stroom kon opwekken om de koelinstallatie nog veertig of vijftig seconden te laten 

werken. Deze tijd was nodig om het noodkoelingssysteem in werking te zetten. Deze test 

verliepen niet goed, omdat de stroom steeds uitviel. De testen waren puur elektrotechnisch 

bedoeld en er werd aangenomen dat ze geen effect zouden hebben op nucleare veiligheid. 

Hierdoor werd het initiatief en de leiding van deze testen overgelaten aan elektrische 

experts, en werd er weinig aandacht besteed aan nucleaire veiligheid. De ramp die volgde, 

was het gevolg van een aantal gerelateerde problemen, menselijke 

fouten en uitvallende systemen.3 

 Om tweeëntwintig minuten over één begon de druk sterk te stijgen. De operator had 

alle systemen nu af moeten sluiten, maar deed dat niet. Pas om 01:23:40 werd de noodknop 

AZ-5 ingedrukt om alles af te sluiten, maar dit had geen effect. De druk bleef verder stijgen, 

tot honderd keer de normale hoeveelheid. Als gevolg daarvan ontplofte kernreactor 

nummer vier in Tsjernobyl een paar seconden later. Bij de brand kwam vijfhonderd keer 

zoveel radioactiviteit vrij als bij de atoombom op Hiroshima. Door de ramp zijn minimaal 

driehonderdduizend mensen omgekomen en een onbekend aantal mensen heeft 

gezondheidsproblemen gekregen. Het gebied rond Tsjernobyl werd ontruimd. Thans staat 

deze zone bekend als de 'vervreemdingszone' en er wonen nauwelijks mensen meer.4 

                                                           
1
 Nigel Hawkes e.a., The worst accident in the world. Chernobyl: the end of the nuclear dream (Londen 

1986) 97. 
2 Idem, 98 en Summary report on the post-accident review meeting on the Chernobyl accident. Report 

by the International Nuclear Safety Advisory Group (Wenen 1986) 89-103. 
3
 Summary report on the post-accident review meeting on the Chernobyl accident, 17-22. 

4 David R. Marples, 'Chernobyl: a reassesment', in: Eurasian Geography and Economics 45 nummer 8 

(2004) 588, 590. 



 De ramp in Tsjernobyl is de geschiedenis ingegaan als de ergste nucleaire ramp die de 

mensheid ooit gekend heeft.5 Over de precieze oorzaken en gevolgen wordt nog steeds 

gedebatteerd en er zijn talloze studies over verschenen.6 Maar over de Oekraïense 

herinneringen aan Tsjernobyl bestaan weinig studies. 

 In Kiev werd precies vijf jaar na de ramp, op 26 april 1992, het Nationaal Museum 

Tsjernobyl geopend.7 Over dit museum bestaat bijna geen literatuur: Paul Williams is de 

enige die dit museum heeft beschreven. In zijn boek Memorial museums stelt hij dat het tijd 

is om aandacht te schenken aan alle bloedbaden. 'Memorial museums' zijn er volgens hem 

vooral op gericht om het menselijk leed te tonen. Maar Williams richtte zich niet specifiek op 

dit museum: hij beschreef veel meer musea. Natasha Goldman, die zijn boek recenseerde, 

meent dat het goed is als het Tsjernobylmuseum meer aandacht zou krijgen.8 

 Het Tsjernobylmuseum is een herdenkingsplaats voor alle slachtoffers aan de ramp 

en lijkt te voldoen aan Williams' beschrijving van een 'memorial museum'. Dit stuk 

analyseert dit museum. Welke boodschap zendt het museum uit, en klopt deze? Om dat te 

kunnen bepalen, wordt eerst een beschrijving van het museum gegeven, waarna deze wordt 

vergeleken met bronnen en literatuur. 

 

Het Tsjernobyl-museum 

Het nationaal museum Tsjernobyl ligt in de wijk Podil in de hoofdstad Kiev. De Oekraïense 

hoofdstad lijkt een logische keuze te zijn voor zo'n museum om twee voor de hand liggende 

redenen. De eerste is een praktische keuze: de zogenaamde 'exclusion zone' van dertig 

kilometer rondom Tsjernobyl kan niet voor lange tijd betreden worden zonder dat dit 

gezondheidsrisico's oplevert. Kiev ligt ongeveer honderdzevendendertig kilometer verderop, 

buiten de gevarenzone en is bovendien de hoofdstad, wat een logische keuze lijkt voor een 

nationale herdenkingsplaats. Ook trekt de ligging in de hoofdstad waarschijnlijk meer 

bezoekers naar het museum. 

                                                           
5
 Hawkes, The worst accident in the world. De titel zegt al genoeg. 

6
 Marples, Chernobyl: a reassesment, 588-589. 

7 http://www.kievcity.com.ua/culture-and-art/kiev-museums/the-national-chernobyl-museum , 

geraadpleegd op 7 augustus 2010. 
8 Natasha Goldman, 'Memorial museums: The Global Rush to Commemorate Atrocities. Paul Williams' 

in: Museum Anthropology Review 3(2009) 164-167. 



Kate Brown stelt dat het museum de Oekraïense kant van Tsjernobyl belicht.9 Die 

bewering lijkt te kloppen. Het museum richt zich vooral op Oekraïense bezoekers: er is zeer 

weinig informatie in andere talen dan het Oekraïens beschikbaar en er worden bijna alleen 

maar Oekraïense foto's en voorwerpen tentoongesteld. Wit-Rusland wordt bijvoorbeeld 

vrijwel niet genoemd in de tentoonstelling, terwijl de ramp daar toch ook behoorlijke 

effecten heeft gehad.  

In het museum wordt de nadruk vooral gelegd op het menselijk leed dat de ramp 

veroorzaaktheeft: het is vooral een herdenkingsplaats. Dat begint al bij binnenkomst: de 

bezoeker moet voordat hij of zij naar de tentoonstelling kan gaan, een trap op, begeleid door 

lichtflitsen. Dit is de symbolische weg naar Tsjernobyl: nu een vrijwel verlaten gebied.10 Dit 

geeft de bezoeker al een idee van de omvang van de ramp: het geeft de bezoeker een indruk 

van de hoeveelheid mensen die het gebied uiteindelijk moesten verlaten.11 Daarna wordt er 

een kleine introductie van de ramp gegeven aan de bezoeker, die op een flyer kan lezen hoe 

de ramp is veroorzaakt. Die uitleg is  vrij simpel: het komt er op neer dat kernreactor 

nummer vier was ontploft en er straling was vrijgekomen. Er staat een schaalmodel van de 

ontpofte kernreactor om de bezoeker de technische details wat duidelijker uit te leggen. 

Ook is er een schaalmodel waarop reikwijdte van de radioactieve wolk te zien is.12 

Op de flyer wordt de bezoeker verteld wat de gevolgen waren, volgens vier 

verschillende autoriteiten waaronder de regering van de Sovjet-Unie en de NAVO. Alle vier 

verschilden ze van mening, al stelde de Sovjetregering de zaken wel duidelijk minder ernstig 

voor dan de andere autoriteiten. Het museum toont hierbij een genuanceerd perspectief op 

de ramp: er is immers nog steeds geen definitieve overeenstemming over wat de precieze 

gevolgen zijn van Tsjernobyl.13 

 Tegelijkertijd zit er een addertje onder het gras. Er wordt namelijk op een redelijk 

subtiele manier getoond dat de Sovjet-Unie niet helemaal eerlijk over de ramp bericht heeft. 

Dat is in  overeenstemming met de historische feiten: slachtoffer en journaliste Alla 

                                                           
9 Commemoration of the Chernobyl disaster: the human experience twenty years later. Conference 

Proceedings (Washington 2006) 62. 
10 http://www.kievcity.com.ua/culture-and-art/kiev-museums/the-national-chernobyl-museum , 

geraadpleegd op 9augustus 2010. 
11

 Zie bijlagen, afbeelding 2 en http://www.youtube.com/watch?v=c6K9nM4040s geraadpleegd op 8 

augustus 2010. 
12

 Zie bijlagen, afbeeldingen 8 en 12. 
13 http://www.kievcity.com.ua/culture-and-art/kiev-museums/the-national-chernobyl-museum 

geraadpleegd op 9augustus 2010. 

http://www.kievcity.com.ua/culture-and-art/kiev-museums/the-national-chernobyl-museum


Yaroshinskaya beschreef  dit in haar boek Chernobyl: the forbidden truth. Yaorshinskaya 

heeft onderzoek gedaan in de dossiers van de oude Sovjetministeries van Gezondheid, 

Defensie en het Staatscomité voor hydrologie en meteorlogie en het Politieke bureau van de 

Communistische Partij. Volgens haar heeft de toenmalige regering over fundamentele zaken 

gelogen. Niet voor niets betitelt ze de streek Rudnia-Ososhnya als 'het gebied van leugens'. 

Yaroshinskaya benoemt de drie grootste leugens in haar boek. Ten eerste loog de regering 

over de gezondheid van de slachtoffers: 'the wider the radioactivity spread, the better the 

health of the Soviet citizens became'. De Oekraïense minister van Gezondheid, Romanyenko, 

claimde enige jaren na de ramp nog dat er op dat tijdstip niemand ziek was door radioactive 

straling -buiten de tweehonderdnegen mensen die eerder al ziek waren geworden. Ook 

berichtte de regering dat de producten afkomstig van het radioactieve land schoon en veilig 

waren, terwijl dit niet zo was. Tot slot logen ze de pers voor.14 Er zijn veel auteurs die 

Yaroshinskaya's stelling ondersteunen: volgens Franka Hummels berichtte Moskou dat 

Tsjernobyl een kleine ramp was. Sonja Schmid bevestigt dit, evenals David Marples en 

Vladimir Rybachenkov.15         

 Het museum toont een klein krantenartikel van de regering. Dit artikel illustreert heel 

goed de houding van de regering ten opzichte van de ramp. Het artikel is klein, het beslaat 

maar een klein gedeelte van de bladzijde die getoond wordt. In het artikel werd vermeld dat 

alles in orde was. Dit wekt de suggestie dat de regering de ramp wilde verbergen. Dit 

ondersteunt de stelling van Yaroshinskaya en de andere auteurs. Toch blijft het museum 

redelijk mild met kritiek op de toenmalige regering. Er wordt bijvoorbeeld niets gezegd 

waarom Pripyat pas op 27 april is geëvacueerd, terwijl mensen toch bloot stonden aan zeer 

gevaarlijke straling en daar zo snel mogelijk wegmoesten en de fouten die zijn gemaakt, 

worden niet uitgebreid getoond aan het publiek.       

 Na deze kritiek op de regering krijgt de bezoeker vooral persoonlijk leed te zien. Er 

worden erg veel foto's getoond van Oekraïense volwassenen en kinderen die gestorven zijn 

door de ramp, ziek zijn geworden of hun huis moesten verlaten. Dit zijn verschillende 
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 Alla Yaroshinskaya, Chernobyl. The forbidden truth (Oford 1994) 22, 123-133. 
15 Franka Hummels, 'De Nederlandse reactie op de kernramp in Tsjernobyl. Er waren niet eens 

stralingsmeters', in:Historisch nieuwsblad nummer 7 (2009), te vinden op 
http://www.historischnieuwsblad.nl/00/hn/nl/162/artikel/25935/De_Nederlandse_reactie_op_de_kernra
mp_in_Tsjernobyl.html (geraadpleegd op 7 augustus 2010) en Sonja D. Schmid, 'Transformation 
discourse: Nuclear risk as a strategic tool in late Soviet Politics of expertise' in: Science, Technology, 
& Human Values Vol. 29 nummer 3(2004) 366-368. Zie ook Marples, Chernobyl: a reassesment, 593 
en Commemoration of the Chernobyl disaster, 12. 



soorten foto's. De afbeelding van de kinderen die hun huis uit moesten, lijken portretfoto's: 

ze hebben bijna allemaal dezelfde lay-out en kleuren. Het lijkt erop dat dit oude schoolfoto's 

zijn, afkomstig uit de vervreemdingszone rondom Tsjernobyl, maar de afkomst wordt helaas 

niet duidelijk vermeld. Het blijft dus onduidelijk hoe het museum aan de foto's is gekomen 

en van welke bron ze afkomstig zijn. De foto's van volwassenen verschillen meer van elkaar: 

er zijn kiekjes bij uit het dagelijks leven, actiefoto's van de reddingswerkers en portretten. Bij 

de volwassenen wordt er de nadruk gelegd op de heldhaftigheid die de reddingswerkers in 

Tsjernobyl getoond hebben: het merendeel van de tentoongestelde foto's van volwassenen 

toont reddingswerkers. Er zijn geen gruwelfoto's aanwezig van vervormde mensen door 

straling: het enige wat echt een zeer expliciet zichtbaar voorbeeld geeft van wat straling kan 

aanrichten is een opgezet hondje met een stuk of twaalf poten.16 Waarschijnlijk worden er 

geen menselijke beelden hiervan getoond om de bezoekers (waaronder ook kinderen) niet 

te erg de stuipen op het lijf te jagen. Het leed wordt op een andere manier tentoongesteld: 

het museum laat erg veel persoonlijke bezittingen zien, afkomstig uit de dorpjes rondom 

Tsjernobyl. Met name kinderspullen zijn nadrukkelijk aanwezig: knuffels, schriften, 

dagboeken, leesboeken, bijbels, poppen, speelgoed, bedjes en andere gebruiksvoorwerpen. 

Dat legt de nadruk nog meer op het menselijk leed: kinderen worden over het algemeen 

beschouwd als jong en onschuldig en zeker niet verantwoordelijk voor de ramp. Maar ook 

andere persoonlijke bezittingen zijn ruimschoots aanwezig: bijbels, boeken en de (niet altijd 

effectieve) beschermende materialen van degenen die de brand probeerden te blussen: 

gasmakers, brandweerpakken en helmen.17       

 De ernst van de ramp wordt nog meer benadrukt door de symboliek van het 

museum, dat deels ingericht is als een Oekraïense orthodoxe kerk. Die bewering wordt 

ondersteund door Kate Brown. Volgens haar hangen er in het museum handgemaakte 

Oekraïense rushnyky, symbolen uit de Oekraïense Orthodoxe Kerk.18 Rushnyky zijn 

Oekraïense handdoeken. Ze worden echter niet gebruikt voor praktische zaken zoals 

bijvoorbeeld de schone vaat afdrogen, maar hebben een diep symbolische betekenis: het 

zijn sacrale objecten. Rushnyky hangen onder andere in kerken bij iconen, maar worden ook 

gebruikt tijdens speciale gebeurtenissen. Een bruid draagt een rushnyk op haar trouwdag, 
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 Zie bijlagen, afbeelding 1. 
17

 Zie bijlagen, afbeeldingen 2, 5, 6, 9 en 13. 
18

 Commemoration of the Chernobyl disaster, 62. 



een pasgeboren kindje wordt erin gewikkeld en een lijk wordt erin gewikkeld. Het idee is dat 

de rushnyk mensen beschermt, met name tijdens vervoer, verhuizingen en bij 

levensovergangen. Hieronder valt ook de overgang van leven naar dood.19 Het museum 

communiceert hiermee dat ze hopen dat de slachtoffers het nu in de hemel goed hebben. 

 De muren en het plafond van de zaal waarin de rushnyky hangen, hangen vol met 

foto's. Dat doet denken aan iconoclasmes: de muren met heiligenafbeeldingen in orthodoxe 

kerken. De foto's in de zaal wekken daardoor de indruk dat de gestorvenen martelaren zijn. 

Ze zijn alleen niet gestorven voor het christelijk geloof, maar voor het geloof in de 

Communistische partij en hun veiligheid. De aanwezigheid van de rushnyky versterkt dit 

idee. In dezelfde zaal staat ook een echte iconoclasme.20 Hierdoor wordt de associatie met 

een kerk nog verder bekrachtigd.         

 De bezoeker krijgt nog meer het idee van een kerk doordat er een boot 

tentoongesteld is, met daarin allerlei kinderspullen zoals knuffels en poppen.21 Op de site 

van de Kiev City Information Guide staat dat de boot refereert aan het bijbelse verhaal van 

de ark van Noach.22 Dat lijkt waarschijnlijk, aangezien de zaal verder volstaat met kerkelijke 

rekwisieten. Noach bouwde zijn woonark op last van God en nam in zijn woonark van elke 

reine diersoort twee dieren en van al het eetbare voedsel een kleine hoeveelheid mee 

tijdens de zonvloed. Zijn vrouw en zoons gingen ook mee om zo de aarde opnieuw te kunnen 

bevolken nadat de zonvloed voorbij was.23 Tsjernobyl wordt hier vergeleken met de 

zonvloed, waarbij het grootste gedeelte van de levende wezens op aarde verdween. 

Hiermee wordt de ramp tot bijbelse proporties opgeblazen.  

 

Kritiek op het museum  

Bij de laatste vergelijking tussen Tsjernobyl en de zonvloed zijn echter wel wat 

kanttekeningen te plaatsen. Ten eerste de omvang van de ramp: hoewel er zeer veel 

mensen zijn omgekomen, zijn niet bijna alle mensen en dieren op de aardbodem 
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 Barbara J. Suwyn en Kononenko, The magic egg and other tales from Ukraine (Englewood 1997) 

xvii. 
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 Zie bijlagen, afbeelding 14. 
21

 Zie bijlagen, afbeeldingen 7, 9, 10, 11 13 en 14. 
22 http://www.kievcity.com.ua/culture-and-art/kiev-museums/the-national-chernobyl-museum , 

geraadpleegd op 9 augustus 2010. 
23

 http://www.statenvertaling.net/zoek.php?qb=noach&x=0&y=0 , geraadpleegd op 9 augustus 2010. 



verdwenen. In vervreemdingszone rondom Tsjernobyl wonen bijna geen mensen meer, 

maar dat staat niet in verhouding tot de aantallen mensen en dieren die er op aarde 

rondlopen. Om de ramp met de zonvloed gelijk te stellen, is daarom overdreven.  

 Ook wekt de vergelijking de suggestie dat de doden die Tsjernobyl gekost heeft, niet 

rein of zuiver zouden zijn. Immers, alleen reine en zuivere mensen en dieren gingen mee in 

de ark van Noach. Dat is een smet op de nagedachtenis aan de gestorvenen. Het strookt ook 

niet met de rest van het museum, waarin met name de reddingswerkers geëerd worden 

voor hun heldendaden.         

 Het museum toont ook een filmpje over hoe de ramp het gebied heeft veranderd. De 

boodschap van het filmpje luidt dat er ruim achthonderd jaar allerlei volken vredig hebben 

samengeleefd in het gebied en dat Tsjernobyl dit alles heeft vernietigd. Dit idyllische beeld 

blijkt niet helemaal te kloppen. In 1240 veroverden Mongolen de streek, rond 1480 maakten 

de Tataren een ravage van de Oekraïense landen. Tsjernobyl is een grensgebied en in al die 

eeuwen zijn de grenzen regelmatig verschoven.24 Ook Kate Brown stelt dat er in al die 

eeuwen niet zo vreedzaam is samengeleefd als het museum suggereert. Weliswaar leefden 

veel volkeren in de streek rondom Tsjernobyl vreedzaam samen, maar dit was lang niet altijd 

het geval. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden de Joden en Duitsers gedeporteerd. 

Volgens Eric Lohr zijn er in totaal meer dan een miljoen mensen afgevoerd. In de jaren 

twintig raakte het gebied in een economische recessie en trokken er mensen weg. Een 

deccium later bracht de Sovjet-Unie in kaart welke mensen niet intekenden voor de 

collectieve staatsboerderijen. Uit sommige bevolkingsgroepen schreven significant minder 

mensen zich in. De meest verdachte groepen -in dit geval Polen en Duitsers werden 

gedeporteerd. In 1936 werden om deze reden honderdduizend Polen en Duitsers naar 

Kazahkstahn afgevoerd. Tijdens de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog namen de 

Duitsers de dossiers van de Sovjet-Unie over en creeërden voor de etnische Duitsers in het 

gebied een speciale kolonie genaamd Hegewald. In deze kolonie leidden de Duitsers vredig 

en welvarend leven. De boeren die er eerst woonden, werden eruit geschopt. Ook na de 

Tweede Wereldoorlog bleven er mensen wegtrekken, omdat het gebied perifeer was 

geworden. In 1971 woonden er slechts zevenhonderd mensen meer dan in 1897.25 Dat 

strookt niet met het verhaal dat het museum vertelt: het gebied was lang niet zo vredig als 
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 Serhy Yekelchyk, Ukraine. Birth of a modern nation (Oxford 2004) 22-29. 
25

 Commemoration of the Chernobyl disaster, 62-65. 



het museum wil doen voorkomen. In de achthonderd jaar die het museum teruggaat, 

hebben de verschillende bevolkingsgroepen in het gebied niet altijd rustig samengeleefd: er 

is gemoord, gediscrimineerd en gedeporteerd.  

 

Conclusie  

Het nationaal Tsjernobylmuseum presenteert een duidelijk religieuze Oekraïense 

voorstelling van de Tsjernobylramp. Het museum is duidelijk gericht op Oekraïense toeristen 

en de tentoonstelling benadrukt het Oekraïense leed wat de ramp veroorzaakt heeft. De 

boodschap die het museum uitzendt luidt dat Tsjernobyl vooral vreselijk was voor de 

Oekraïense bevolking. De ramp krijgt vele menselijke gezichten door de tentoonstelling van 

zeer persoonlijke bezittingen zoals foto's, bijbels, speelgoed, knuffels en 

gebruiksvoorwerpen. Het museum is daardoor ook vooral een herdenkingsplaats voor de 

slachtoffers van de ramp. Er wordt wel verteld hoe de ramp ontstaan is en hoe de tragedie 

zich daarna ontwikkelde met dank aan de Sovjetregering, maar dit is bij lange na niet het 

doel van het museum.          

 De symboliek van het museum wordt nog sterker benadrukt door de gelijkenis met 

een kerk en de aanwezigheid van typisch Oekraïense religieuze attributen. Door de 

aanwezigheid van een iconostase en de fotomuur die erop lijkt, worden de slachtoffers van 

de ramp afgebeeld als martelaren, wat het drama van Tsjernobyl extra benadrukt. Door de 

combinatie van religie, symboliek en persoonlijke bezittingen zendt het museum een heel 

krachtige boodschap uit, zodat de bezoeker het museum niet snel zal vergeten. Hiermee 

voldoet het museum aan de criteria van Paul Williams voor een memorial museum.  

 Helaas schiet het museum in die krachtige boodschap te ver door. De feiten in het 

filmpje kloppen niet: Tsjernobyl was helemaal niet zo vredig als men de bezoeker wil doen 

geloven. Dat is een grove fout. De boodschap wás al krachtig, die mag niet versterkt worden 

met behulp van onjuiste feiten. Ook gaat het te ver om Tsjernobyl te vergelijken met de 

zonvloed en de ark van Noach. Het museum zou er goed aan doen om dat onderdeel te 

verwijderen om meerdere redenen.        

 Ten eerste is Tsjernobyl niet vergelijkbaar met een zonvloed: er zijn weliswaar veel 

slachtoffers gevallen, maar het is niet zo dat bijna de hele mensheid is uitgeroeid. Maar het 



belangrijkste argument om de boot te verwijderen is dat hiermee de suggestie gewekt wordt 

dat de slachtoffers van de ramp zondaars waren die de ramp zelf over zich hebben 

afgeroepen. Dat is een smet aan hun nagedachtenis en dat is hoogstwaarschijnlijk níet de 

boodschap die dit memorial museum wil uitdragen. 
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