
Schaalmodel van de opstelling voor een atoomtest om de impact van een nucleaire explosie op gebouwen, voertuigen
en levend vee na te gaan. Foto genomen in het Semipalatinsk Nuclear Test Site Museum in Kurchatov.

Biggenkop met brandwonden in het Semipalatinsk Nuclear Test
Site Museum. 

Vissers aan het Meer van Chagan of ‘Atomic Lake’, een kratermeer dat doelbewust werd gecreëerd door de explosie van een atoombom van 140 kiloton, die op 178 meter diepte tot ontploffing werd
gebracht in 1965. Het meer is 400 meter breed en 100 meter diep. Het water en de wijde omgeving zijn radioactief besmet, maar deze plaatselijke vissers trekken het gevaar ervan in twijfel.  
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Nucleaire nalatenschap
ooggetuige

29 augustus 1949: vier jaar na de 
Amerikaanse atoombommen op 
Japan lanceren de Sovjets op een 
geheime locatie in de steppen 
van Oost-Kazachstan ‘Operatie 
Eerste Bliksem’. Vanop een toren 
wordt de eerste atoombom tot 
ontploffing gebracht om de 
impact op de omgeving te bestu-
deren. In de volgende veertig jaar 
worden nog 455 ondergrondse 
en atmosferische atoomtesten 
uitgevoerd in het 19.000 km2 
grote openluchtlaboratorium 
Polygon. 

De onbewoonde steppe was 
een ideaal nucleair testgebied, 
vond Lavrenty Beria, het politieke 
hoofd van het Sovjet-atoom-
programma. Dorpsbewoners en 
stedelingen aan de rand van het 
testgebied werden echter in het 
ongewisse gelaten en fungeerden 
onbewust als proefdieren. Naar 
schatting één miljoen mensen 
werden het slachtoffer van radio-
actief stof dat ongemerkt door 
de steppewind werd meegevoerd. 

Wanneer de Sovjet-Unie in 
1991 uiteenvalt, zit de kersverse 

republiek Kazachstan opge-
scheept met het op drie na 
grootste kernwapenarsenaal ter 
wereld. Onder druk van de anti-
nucleaire protestbeweging Semi-
palatinsk-Nevada sluit president 
Nazarbajev op 29 augustus 1991 
het Polygon-testgebied defini-
tief. 1.400 kernkoppen worden 
aan Rusland overgedragen en 
Kazachstan ontpopt zich tot een 
uitgesproken tegenstander van 
atoomwapens. 

Het Polygon is nog steeds 
verboden gebied wegens 
stralingsgevaar. In de wijde 
omgeving wordt ook vandaag 
een verhoging van het aantal 
kankers, vroegtijdige over-
lijdens, misvormde baby’s en 
vervroegde menstruatie bij jon-
ge kinderen opgetekend. Weten-
schappers van het Nationaal 
Nucleair Centrum in Kurchatov 
brengen momenteel de besmet-
te gebieden in kaart. Of en wan-
neer het gebied ooit gesaneerd 
wordt, is onduidelijk.

Tekst en foto’s Nick Hannes

Vervallen gebouwen uit de Sovjet-periode. In Kurchatov was het geheime hoofdkwartier van het atoombom-
programma van de USSR gevestigd. Na de sluiting van het nabijgelegen nucleaire testgebied Polygon in 1991 raak-
te het stadje in verval.  

Overblijfselen van militaire infrastructuur in het Experimental Field van de Semipalatinsk Nuclear Test Site. De foto werd vanuit de wagen genomen, 
omdat de grond, 60 jaar na de laatste test hier, nog te besmet is. 
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