
n de berichtgeving over de zware

aardbeving die Lombok zondag

voor het eerst  trof, blijven toch een

aantal beelden bij mij nazinderen.

Zoals het beeld van toeristen die

met hun veelkleurige rolkoffers

langs een ingestort huis passeren.

Of het beeld van de massa toeristen die

zich verdringen aan de pier om zo snel

mogelijk met de ferry de Gili-eilanden

te ontvluchten. Beelden die in schril

contrast staan met de beelden van

Indonesiërs die wanhopig naar gelief-

den op zoek zijn tussen het puin van

wat ooit hun thuis was.

Natuurlijk hebben de toeristen ook

het trauma van de aardbeving doorge-

maakt. Misschien meer nog dan de

Indonesiërs zelf, die al het een en ander

gewoon zijn als het op aardbevingen

aankomt. Maar toch laten die beelden

een wrange nasmaak achter. Beseffen

die vluchtende, gelukkig ongedeerde

toeristen dan niet dat ze in de uren na

de aardbeving de hulpdiensten eigen-

lijk in de weg lopen? Zien zij dan niet in dat de weinige boten

die beschikbaar zijn, het best eerst ingezet worden om gewonden

te evacueren? Want uiteindelijk, van zodra van de schrik beko-

men, weten die toeristen dat hen eenmaal terug in eigen land

het comfort van een warme thuis wacht. Dit in tegenstelling tot

de zwaar getroffen inwoners van Lombok. Hen wacht een zware

lijdensweg.

Lessen uit de chaos
Toch wil ik het moraliserende vingertje achterwege laten. Want

ja, hoe zou ik zelf reageren in zo’n situatie, ver weg van huis, in

een vreemde omgeving, blootgesteld aan zo’n natuurgeweld?

Toch valt er iets te leren uit deze chaos.

Vooreerst dat de aardbevingsdreiging geglobaliseerd is. Het

is niet langer enkel een dreiging voor zij die in aardbevingsge-

voelige gebieden wonen. Het is een dreiging voor ons allemaal,

de reizende mens, geworden. De geïnterviewde toeristen laten

duidelijk blijken dat ze totaal niet doorhadden dat iets dergelijks

überhaupt kon gebeuren op dit idyllische vakantieoord. De

schoolboeken aardrijkskunde zitten blijkbaar al heel ver weg-

gestopt op zolder.

Om zich te beschermen tegen aard-

bevingen geldt maar één vuistregel:

wees voorbereid. Ik vrees alleen dat je

het aantal toeristen op Lombok, dat zich

wel degelijk heeft voorbereid op moge-

lijk aardbevingen, op één hand kan tel-

len. Hoeveel Belgische Indonesië-gan-

gers zouden de webpagina van

Buitenlandse Zaken met richtlijnen

voor verblijf in aardbevingsgevoelige

gebieden geraadpleegd hebben? Ik

vrees zo goed als geen enkele.

Maar het wordt ook tijd dat reis -

organisaties en reisbegeleiders hun 

verantwoordelijkheid nemen. Bij het

boeken van reizen naar aard bevings -

gevoelige gebieden, of het nu gaat over

een all-invakantie of enkel vliegtickets,

zouden zij de mensen daarover ten-

minste moeten informeren, hen ver-

wijzen naar relevante webpagina’s, of

hen zelfs een flyer meegeven met richt-

lijnen. En neen, hierin schuilt geen

gevaar dat men mensen gaat afschrik-

ken om nog bepaalde bestemmingen aan te doen. Integendeel.

Een verwittigd mens telt uiteindelijk nog altijd voor twee.

Proactief
Ook ter plekke moeten reisorganisaties meer proactief met de

aardbevingsdreiging omgaan. De lokale reisbegeleiders zouden

hun klanten, naast de klassieke uitleg over al wat er in de omge-

ving te beleven valt, de nodige instructies kunnen geven over

hoe zich voor te bereiden op een mogelijke aardbeving, wat te

doen tijdens een aardbeving, alsook de nodige afspraken te

maken over wat er te gebeuren valt na een zware aardbeving.

Met zo’n noodplan kan dan immers vermeden worden dat in de

eerste uren na de beving toeristen voor de voeten lopen van de

hulpdiensten. Evacuatie kan dan later op een meer georgani-

seerde manier gebeuren.

Maar laten we vooral afspreken dat je, alvorens je je volgende

reis plant, toch nog eens die schoolboeken aardrijkskunde van

onder het stof haalt. Dan weet je tenminste al welke natuurfe-

nomenen je mogelijk allemaal te wachten staan op je gedroomde

reisbestemming. Wees gewoon voorbereid!
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