
2 bosbranden griekenland

Vechten tegen 
razend vuur
tekst Geertje Spiliotopoulou 

beeld AFP

Opnieuw wordt Grieken-

land deze zomer door bos-

branden geteisterd. Met 

man en macht probeert de 

brandweer het vuur onder 

controle te krijgen. Maar 

de weersomstandigheden 

werken bepaald niet mee.

D
e groene long van de

stad Athene, de berg

Ymittos, staat in vuur

en vlam. Dikke grjze

rookwolken overschaduwen de

hoofdstad van Griekenland. De

brandweer levert samen met de

blusvliegtuigjes een strjd tegen

het alles verterende vuur. De

meltemi –de zomerwind die wat

verkoeling biedt in deze hete

periode van het jaar– bemoeiljkt

het blussen van de branden vlak

bj Athene juist. De wind wakkert

het vuur aan.

De brand kruipt langs de rand

van de stad via de woonwjken,

Ilioupoli en Argyroupoli verder

de Ymittos op. Stadsbewoners pro-

beren hun huizen te redden met

water uit tuinslangen en emmers

water.

Brandweermannen snellen naar

het door vlammen omsingelde,

historische klooster Agios Ioannis,

om veertig nonnen te bevrjden.

Rookpluimen zjn zichtbaar in

heel Athene, de geur van verbrand

hout reikt tot in de verste buiten-

wjken van de havenstad Piraeus.

De branden zjn een jaarljks

terugkerende nachtmerrie in de

zinderende zomermaanden van

Griekenland. De afgelopen 24 uur

ontstonden er 52 verschillende

brandhaarden in heel Grieken-

land. De situatie wordt al vergele-

ken met het rampjaar van 2007,

toen catastrofale branden het

land teisterden waarbj ruim 6000

mensen dakloos raakten.

Vooruitgang

Spiros Kinios, coördinator van de

vrjwillige bosbescherming EDNY,

werd geboren in het zuiden van

Griekenland. Al jong verloor hj

zjn hart aan de bossen, vogels,

grotten en hyena’s, toen zjn lera-

res op de basisschool in de week-

enden met een groepje kinderen

op ontdekkingstocht ging op de

berg, vlak bj de stad.

Spiros zag veel van de plekken

die hj als kind ontdekte, in de loop

der jaren verloren gaan. Meestal

werden de bossen en natuurge-

bieden opgeofferd omwille van de

vooruitgang: ze moesten wjken

voor bouwprojecten of mjnen.

Tweehonderd strandgangers vlak

bj de zuideljke stad Neapoli op

de Peloponnesos springen panie-

kerig in de boten van de kust-

wacht, op de vlucht voor het vuur

waardoor zj zjn ingesloten. Vier

dorpen worden geëvacueerd en

ook het gezondheidscentrum van

Neapoli wordt ontruimd, als de

vlammen het centrum van de stad

binnendringen. Het eiland Ky-

thira, vlak voor de kust, zit zonder
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Ze strijden te-

gen op bouw-

grond beluste 

pyromanen

column

„Hoe zjn de helden gevallen”, klaag-

de David toen Saul en Jonathan ge-

sneuveld waren. Eenzelfde gevoelen

overmeesterde mj na het zoveelste

geknetter tegen ónze ‘helden’.

Grondige geschiedbeoefening

brengt kenneljk feiten aan het licht

waar onze voorgeslachten blind voor

waren. Gevolg: onze helden vallen bj bosjes. Neem

Pieter Cornelisz. Coen, de gewezen gouverneur-

generaal van de Verenigde Oost-Indische Compagnie.

Hartje zomer 2011 lag hj plotseling naast zjn sokkel.

De vraag of hj weer overeind gehesen moest worden

beroerde wekenlang de gemoederen binnen en buiten

Hoorn. Was Coen held of een gewelddadige kolonisa-

tor, verantwoordeljk voor een complete genocide?

Ook Michiel Adriaansz. de Rujter bleven pek en ve-

ren niet bespaard. Was onze zeeheld niet gewoon een

ordinaire zeerover? Hetzelfde lot ondergingen Willem

van Oranje, prins Maurits, de AR-politicus en premier

Hendrik Coljn en vele anderen. Ook van Jan van Rie-

beeck weten we tegenwoordig dat hj niet deugde. En

wat de Tachtigjarige Oorlog betreft –de opstand tegen

de katholieke, Spaans-Habsburgse overheersing–, die

was niets anders dan een naargeestige burgeroorlog.

Er vindt vandaag een grootscheepse ”ontmythologi-

sering” van het verleden plaats. Nauwgezette en gewe-

tensvolle geschiedvorsing brengt ook protestanten in

een ongemakkeljke relatie tot hun helden. Zeker bj

de nadering van ”500 jaar Reformatie” voelt dat onge-

makkeljk. Die vreseljke uitspraken van Luther over

Joden die Christus verwerpen waren bekend. Maar

sinds de publicaties van René Süss –de voormalige

hervormde dominee– ljkt het mode geworden om de

slechte kanten van de reformator scherp te belichten.

Waarom hebben wj in 2016 geen helden meer,

afgezien van enkele sporthelden met heel beperkte

houdbaarheidsdatum?

Heldenverering past in het klimaat van de negen-

tiende eeuw. Het tjdvak van ná de Franse bezetting.

Nederland ontleent dan zjn identiteit aan het verle-

den. In protestantse kring herleeft de belangstelling

voor de Reformatie. Nota bene de tot Christus bekeer-

de Jood Isaäc da Costa bejubelt Luthers verdiensten.

Helden weerspiegelen opvattingen, gevoelens

en standpunten die gemeengoed zjn binnen een

bepaalde context. Zj binden samen en verschaffen

een gevoel van eenheid en nationale trots. Ze zjn

voorbeelden en corrigeren.

Het huidige Nederland beleeft een ernstige identi-

teitscrisis. De verontschuldigingsmachine draait op

volle toeren. Wj distantiëren ons van het verleden

doordat we ervan vervreemden. We worden een volk

zonder geschiedenis en zonder toekomst. Speelt on-

kunde ons parten, of is er meer aan de hand…?

Omdat we echter niet zonder helden kunnen, wor-

den we het maar zelf. Opgeblazen ego’s. Pantoffel-

helden met imposante cv’s, meewarig neerkjkend op

helden van vroeger.

Helden
tekst ds. J. Belder

stroom als gevolg van de branden.

Spiros zag de bossen, waar hj de

geboorte van een hert van dichtbj

zag, in vlammen opgaan. Hj zag

de grotten met oude rotspartjen

vernield worden door plunde-

raars. Hj zag de lynx uitsterven.

Dit alles, vonden projectontwikke-

laars, was nodig voor de vooruit-

gang van het land. Het zou de

mensen een beter leven bieden.

Terwjl de horrorserie van de

bosbranden, waaraan elke zomer

een aantal aleveringen wordt

toegevoegd, zich ieder jaar op-

nieuw afspeelt, wordt tjdens de

crisisjaren in koelen bloede het

nietsontziende bezuinigingsmes

in de begroting voor brandbestrj-

ding gezet. Vooral in 2012 en 2013

wordt er grof gesneden in het

budget dat dient voor de bescher-

ming van burgers en het behoud

van bos en natuurgebieden.

Alles verloren

Spiros was vaak ‘toevallig’ in

de buurt van een natuurramp,

zoals een bosbrand. Of kwam dit

doordat de rampen steeds vaker

voorkwamen? Als er brand op de

berg uitbrak, vlak bj de buiten-

wjk van Athene waar hj woonde,

sprong hj op zjn iets en ging

helpen. Laat in zjn tienerjaren

hielp hj bj een grote brand in

het Nationaal Park. Ze vochten

lang en intensief, maar alles ging

verloren in de vlammen. Geluk-

kig werd er toen bj wet besloten

dat wat eens bosgrond was, altjd

bosgrond moest bljven.

„De Griekse brandweer is ontzet-

tend goed”, vertelt Luuk, een

Nederlander die zich als vrjwil-

liger inzet bj de brandweer, maar

ook veel aan preventie doet met

het EDNY, een groep vrjwilligers

annex natuurliefhebbers. „Het zjn

geen heidebrandjes die ze blussen.

Griekenland heeft ruige natuur,

met bergen, grotten, kloven. Dit

maakt het blussen verschrikkeljk

moeiljk. Soms moet eenzelfde stuk

vjf keer opnieuw geblust worden.”

Deze dag is Luuk ook actief op de

Ymittos. De brand is nu onder con-

trole, meldt hj vrjdagavond.

In het rampjaar 2007 werd

het halve zuideljke land door

bosbranden in de as gelegd. Spiros

vocht samen met de brandweer,

het leger, blusvliegtuigjes –bjge-

staan door collega’s uit buurlan-

den– tegen het allesverwoestende

vuur. De vlammenzee was niet te

stoppen. Bossen, huizen, hele dor-

pen, dieren en ten minste zeventig

mensen verbrandden.

Waterbom

Luuk rent door een vlammenzee

in zjn T-shirtje, om de brandweer

bj te staan met het uitrollen en

vastkoppelen van de loodzware

brandslangen en het blussen. „Het

is een verschrikking”, vertelt hj.

Daarbj loopt hj het gevaar een

waterbom van 10.000 liter water

die de blusvliegtuigjes over de

brand uitstorten, over zich heen

te krjgen. „De dennenbossen zjn

het moeiljkst te blussen, door

de hars in de naalden ontstaat

een zee van vonken die de brand

steeds verder verspreiden.” En

Griekenland heeft nogal wat pjn-

boombossen.

Spiros zag na de desastreuze

branden van 2007 een kleine

omwenteling plaatsvinden. Er

was ineens veel aandacht voor de

bosbranden. Er werd veel gespro-

ken over hoe dit nu verder moest.

Vooral projectontwikkelaars

waren goed vertegenwoordigd bj

deze discussies. Spiros zag de ogen

van de mensen even opengaan.

Massaal trokken zj naar het Syn-

tagmaplein in Athene. „Genoeg”,

riepen ze. Ook Spiros demon-

streerde, voor het eerst in zjn le-

ven. Afgemat door het dagenlange

bluswerk voelde hj vooral woede.

Iedereen was woedend. Dit mocht

nooit meer gebeuren.

Soms komt Luuk zonder schoen-

zolen thuis, na het blussen, want

geld voor een veilige outit hebben

hj en de meeste vrjwilligers niet.

„De wind hoeft maar even te ke-

ren en het vuur is je letterljk aan

de schenen gelegd”, vertelt Luuk,

die volgens eigen zeggen slechts

een piepklein schakeltje is in de

ketting van vrjwilligers, die de

strjd aangaan met het verwoes-

tende vuur.

Er werden mooie beloftes gedaan

voor het behoud van de bossen,

na de demonstraties in 2007. Er

mocht vooral nooit meer worden

gebouwd op bosgrond. Maar zoals

zo vaak als we wakker worden uit

een diepe slaap, draaien we ons

om en slapen weer in. Iedereen

ging verder met zjn leven. De

winter viel in, de vuren waren

gedoofd.

Oud materieel

De brandweer werkt momen-

teel met veel oud materieel. De

banden van de bluswagens zjn al

jaren niet verwisseld. Sommige

wagens zjn meer dan dertig jaar

oud. Van de 21 blusvliegtuigen die

Griekenland rjk is zjn er dertien

bjna 40 jaar oud. Er moet voort-

durend aan gesleuteld worden

voordat ze de lucht in kunnen.

Vaak worden nieuwe onderdelen

voor de blusvliegtuigen en -wa-

gens gesponsord door bedrjven en

particulieren, want het overheids-

budget werd in 2013 gekort met

52 miljoen euro, terwjl er in

2012 ook al op bezuinigd was.

De brandweermannen hebben

40 procent van hun loon inge-

leverd. Er is nu een tekort aan

mankracht en materieel.

Spiros besloot alweer jaren

geleden alles in de strjd te gooien

voor het behoud van de natuur.

Na een lange omzwerving van stu-

die en reizen kwam hj terug bj

de berg die hj ooit ontdekte met

zjn schooljuffrouw, de Ymittos,

die een zeer rjke natuur bezit. Er

wonen vossen, uilen, schildpad-

den en honderd vogelsoorten.

De heilige berg, zoals de oude

Grieken de Ymittos noemden,

herbergt 44 verschillende wilde

orchideeën en andere bjzondere

bloemensoorten. De bossen op de

langgerekte berg bestaan vooral

uit zeer brandbare pjnbomen.

Spiros had de berg al vaak zien

verbranden, maar de natuur vond

altjd weer de weg naar overleving

terug.

Buitenwjken van Athene, zoals

Voula en Glyfada, kruipen lang-

zaam maar zeker verder de berg

op, veelal met illegaal gebouwde

huizen. De regering en instanties

knepen de afgelopen jaren een

oogje toe en legden de illegale

bouwers geen strobreed in de weg.

Zj proiteerden mee, onder ande-

re in de vorm van steekpenningen

en steun bj de verkiezingen.

Goud waard

Het moedwillig aansteken van een

bosbrand loont: de grond is goud

waard. Hoewel het verboden is

te bouwen op bosgrond, verloopt

deze wet als de bosgrond twee

jaar braak ligt. De mazen in het

net van de wetgeving zjn groot in

Griekenland, en langzaam maar

zeker komen er steeds meer villa’s

op de heilige berg.

De illegaal gebouwde huizen

krjgen opvallend veel aandacht

als er een bosbrand dicht bj

woongebied uitbreekt, vertelt

Luuk. Pas als de huizen voldoen-

de veilig zjn, gaat de brandweer

zich concentreren op het bos.

Vaak is het vuur dan al naar de

top van de Ymittos gekropen,

waardoor er weer nieuwe, kost-

bare bouwgrond zal vrjkomen.

Een bittere pil voor de natuur-

liefhebbers-vrjwilligers. Maar zj

moeten de orders van de brand-

weer uitvoeren.

Spiros besloot zelf actie te onder-

nemen en een vrjwilligersgroep

op te zetten. Hj stak al zjn tjd

en geld in zjn project en met een

groepje vrienden zette hj de orga-

nisatie EDNY op poten. De letters

staan voor Vrjwillige Bosbescher-

ming Zuid-Ymittos.

Ze voeren een voortdurende

strjd tegen op bouwgrond beluste

pyromanen, maar ook tegen na-

tuurvervuilende bezoekers die

hun afval klakkeloos achter zich

neer gooien. Vaak is hier glas of

een sigarettenpeuk bj, die brand

kunnen veroorzaken. De vrjwil-

ligers patrouilleren voortdurend

over de berg om een beginnende

brand meteen de kop te kunnen

indrukken.

EDNY organiseert schoonmaak-

acties op de Ymittos, wat door de

ruige structuur met grotten en

kloven heel wat voeten in de aarde

heeft. Ze zjn er als een haas bj

om afgebrande bosgrond opnieuw

te beplanten, want als de plek

twee jaar kaal is kan er gebouwd

worden.

Economische crisis

Ondanks het ontmoedigende

beleid van de regering gaan deze

natuurliefhebbers, schouder aan

schouder, systematisch te werk.

Ze houden boomplantdagen,

schoonmaakdagen, zetten zich in

bj bosbranden en doen dageljks

hun rondes over de berg. Behalve

handen is er ook geld nodig. He-

laas is het in deze jaren van eco-

nomische crisis niet makkeljk om

sponsors te vinden die dit mooie

project willen steunen.

De brand op de berg Ymittos is

onder controle, meldt Luuk vrj-

dagavond laat. Twee bjenhouders,

die verdacht worden van brand-

stichting, zjn gearresteerd. Nader

onderzoek wordt nog gedaan.


