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V A N   O N Z E   R E D A C T E U R  

DOMINIQUE MINTEN
BRUSSEL | Ook in de nacht van 5 op 6

april 2009 beeft de aarde in de Abruzzen.
De schok – 6,3 op de schaal van Richter en
dus een tikje zwaarder dan gisteren – treft
vooral  L’Aquila,  de  regionale  hoofdstad.
309 mensen komen om, bijna 80.000 inwo
ners worden dakloos. Het historische cen
trum ligt volledig in puin, maar ook in de
nieuwbouwwijken  worden  moderne
appartementsgebouwen totaal onbewoon
baar.
‘Voor een aardbeving van 6,3 zou dat eigen
lijk niet mogen’, zegt de Leuvense seismo
loog Manuel Sintubin. ‘Het geeft aan dat bij
de bouw ervan een  loopje werd genomen
met de richtlijnen die gelden in gebieden
die aardbevingsgevoelig zijn.’

Aangekondigde  mislukking

Daar lijkt zeven jaar later niet veel verande
ring  in  gekomen.  Het  is  niet  moeilijk  de
stad, diep in de Apennijnen, te vinden. Van
op kilometers afstand zijn de bouwkranen
te zien. Met tientallen torenen ze boven de
rode daken uit. Het centrum is nog altijd
een gigantische bouwput. Er liggen nog ze
ker 250 werven open.

De heropbouw van de stad leest als de kro
niek  van  een  aangekondigde  mislukking.
Alle  kwalen  waaraan  de  Italiaanse  staat
lijdt – bureaucratie, lakse regelgeving, cor
ruptie  en  maffia  –  kwamen  bij  de  herop
bouw van L’Aquila in verhevigde vorm sa
men.
Het begon bij Silvio Berlusconi, die op dat
moment premier was. Toen hij de verwoes
te stad bezocht, joeg hij meteen de dakloze
inwoners tegen zich in het harnas door te
zeggen dat ‘even kamperen in een tent’ niet
zo erg was. ‘Het is als een weekendje op de
camping.’
Ook zijn beslissing om in hoog tempo aan
de  rand  van  de  stad  prefabwoningen  te
bouwen, bleek geen schot in de roos. Goed,
de eerste huizen stonden er zes maanden
later en Berlusconi kon dus met een brede
glimlach de sleutels overhandigen. Maar al
snel  werd  duidelijk  dat  de

snelbouwwoningen opnieuw van bedenke
lijke kwaliteit waren. Volgens Nicola Trifu
oggi, op dit moment de viceburgemeester
van de stad, is zeker 30 procent nu al rijp
voor  de  sloop.  Ook  van  stadsplanning  is
geen sprake. De huizen staan er wel, maar
ondersteunende  infrastructuur  –  pleinen,
trottoirs, winkels – is er nauwelijks.
Ontevreden  bewoners  hebben  zich  ver
enigd en noemen zich ‘aan hun lot overgela
ten, vergeten en gemarginaliseerd’. Wie de
aannemers  wil  vervolgen,  maakt  weinig
kans, want veel huizen zijn gebouwd door
tijdelijke aannemersbedrijven. Die werden
speciaal opgericht om een graantje te kun
nen meepikken van het grote geld dat voor
de  heropbouw  vrijgemaakt  zou  worden.
Maffieuze aannemers wreven zich de dag
na  de  verwoestende  aardbeving  al  in  de
handen.
Ook Europees geld werd over de balk ge
gooid. Het Deense Europarlementslid So
ren  Sondergaard  maakte  daar  eind  2013
een  vernietigend  rapport  over.  Volgens
Sondergaard kostten al die nieuwe wonin
gen 158 procent meer dan de marktprijs. En
ze  werden  gebouwd  door  aannemers  die
geen antimaffiacertificaat – normaal ver
plicht in Italië – moesten voorleggen. Voor
al  de  Napolitaanse  maffia  zou  de  herop
bouw naar zich toe getrokken hebben.
Het enige voordeel van die snel gebouwde
huizen is dat ze er staan. Dat kan niet ge
zegd worden van de verwoeste oude huizen
in het historische centrum. Daar is pas vo
rig  jaar  echt  begonnen  met  de  wederop
bouw. Premier Matteo Renzi beloofde de in
woners  dat  het  nu  eindelijk  vooruit  zou
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Maffieuze  aannemers 
wreven  zich  de  dag 
na  de  aardbeving 
al  in  de  handen

De lange lijdensweg van L’Aquila
De heropbouw van de getroffen dorpjes dreigt pijnlijk 
lang te worden, getuige L’Aquila, waar het historisch 
centrum zeven jaar na de ramp nog altijd een 
spookplek is. Of doet Renzi beter dan Berlusconi?

Zal  de  heropbouw  van  Arquata  del  Tronto,  dat  gisterochtend  zwaar  getroffen  door  de  aardbeving,  even  lang  aanslepen  als  die  van  L’Aquila?    ©  epa

Premier Renzi staat 
voor cruciale maanden 

Het  wordt  uitkijken  hoe  premier 
Matteo  Renzi  zal  reageren.  In  het 
najaar  –  waarschijnlijk  in  november 
–  mogen  de  Italianen  zich  uitspre
ken  over  de  constitutionele  hervor
mingen  die  hij  wil  doorvoeren.  Dat 
referendum  wordt  gezien  als  een  be
langrijke  test  voor  zijn  geloofwaar
digheid.  Renzi  had  er  zelfs  het 
voortbestaan  van  zijn  regering  aan 
gekoppeld,  al  kwam  hij  daar  begin 
deze  week  op  terug.
Toch  zal  de  Italiaanse  premier  er  al
les  aan  doen  om  als  winnaar  uit  het 
referendum  te  komen.  Daarom  moet 
hij  zich  de  komende  weken  als  een 
krachtdadige  bestuurder  opwerpen. 
De  vraag  is  of  een  strengere  aanpak 
van  aannemers  die  sjoemelen  met 
de  bouwvoorschriften  daar  ook  toe 
behoort.  In  de  zwaargetroffen  dor
pen  klonk  daar  gisteren  in  elk  geval 
woede  over.  ‘Het  kan  niet  anders 
dan  dat  er  te  weinig  goed  beton  en 
metaal  in  de  constructie  gebruikt 
zijn’,  zei  een  inwoner  van  Accumoli 
aan  een  verslaggever  van  ‘NRC  Han
delsblad’.  ‘En  dit  was  dan  nota  bene 
opgeleverd  als  aardbevingproof.’  De 
conclusie  is  snel  gemaakt:  maffia. 
(domi)


