
 Copyright © 2018 Belga. All rights reserved

Er werd alleen maar hoogtij voorspeld
Het Belang van Limburg* - 24 Dec. 2018
Page 2

* Het Belang van Limburg/West, Het Belang van Limburg/Zuid-Oost, Het Belang van Limburg/Noord, Het Belang van Limburg/Hasselt, Het Belang van Limburg/Oost, Het
Belang van Limburg/Zuid-West, Het Belang van Limburg/Genk

jakartaIndonesië is opnieuw getroffen door een verwoestende tsunami. Stranden van de eilanden Sumatra en Java werden
overspoeld door metershoge golven na een grote uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. In het toeristenoord Tanjung Lesung
werd een boysband van het podium gespoeld. De voorlopige balans staat op 222 doden. Net als bij de tsunami van nog geen drie
maanden geleden was er nu ook niet gewaarschuwd.

De beelden zijn hallucinant. Boysband Seventeen geeft zaterdagavond - bij ons is het dan middag - een concert op het strand van
Tanjung Lesung. Het publiek, zo'n 300 werknemers van de nationale elektriciteitsmaatschappij van Indonesië, is vrolijk. Niemand die
doorheeft dat een metershoge golf onderweg is.

Plots plooit het achterzeil van het podium naar binnen en spoelt de hele band, drummer incluis, het publiek in. Pas dan hebben de
toeschouwers door wat er aan het gebeuren is, slaat de paniek toe en rent iedereen voor zijn leven.

In een videopost vlak nadien zegt zanger Riefian Fajarsyah dat zijn vrouw vermist is, evenals de andere bandleden. “Andy, Herman en
Ujang zijn ook spoorloos. Bid voor hen. Bid ook dat mijn vrouw snel gevonden wordt.”

Later wordt vernomen dat de lichamen van de drummer, de gitarist en de basgitarist aangetroffen zijn. Ze hebben het niet overleefd.

Bijna op hetzelfde moment, zeventig kilometer verder naar het noorden in het kustplaatsje Anyer, slaat de golf ook toe. De Noorse
natuurfotograaf Oystein Andersen heeft zich er net geïnstalleerd om beelden te schieten van de uitbarstende vulkaan, zich niet bewust
van wat komen gaat. Net op tijd kan hij met vrouw en kind het hogergelegen bos in vluchten. “Er is een grote golf op land geslagen”,
tweet de man.

Waarom concert op strand?

Het is meteen het eerste bericht over 'de golf' dat wereldwijd gaat. Al ontkent de Indonesische overheid op dat moment nog dat het
om een tsunami gaat. “Het is hoogtij. Geen tsunami.” Maar als Andersen ook de eerste beelden van de verwoesting tweet, wordt
het duidelijk: dit is echt een tsunami. Ook bij de tsunami van drie maanden geleden op Sulawesi - waarbij 2.200 doden vielen - ging
overigens geen alarm af.

Het alarmsysteem dat werd geïnstalleerd sinds de tsunami van 2004 zou hier niet eens geholpen hebben. “Toen was er een aard-
beving op de zeebodem, honderden kilometers van de kust”, zegt geoloog Manuel Sintubin (KU Leuven). “Dan wordt de bodem
over een afstand van honderden kilometers omhoog getild: dat veroorzaakt een enorme stuwing. Daar kan je die beving eerst
registreren, kan je alarm slaan en heb je meer tijd voor de golf de kust bereikt. In dit geval ligt een vulkaan aan de basis die in een
soort binnenmeer ligt: de Straat van Soenda is bijna volledig omringd door land. Als dan een bergflank wegzakt van die vulkaan en
er een golf ontstaat, heb je hoop en al twintig minuten. En je had het alleen maar kunnen zien door observatieposten te zetten op die
eilandjes rond de Anak Krakatau.”

“Ze hadden wel meer voorzorgsmaatregelen kunnen treffen”, zegt Sintubin. “Zeker door de voorgeschiedenis en door het feit dat de
vulkaan al een hele tijd erg actief is, kun je je toch wel grote vragen stellen of je nog popconcerten moet organiseren op de omringende
stranden.”

En dus is ook nu weer de tol enorm. Heel de kuststrook van zuid-west-Java en ook de zuidpunt van Sumatra moeten eraan geloven.
De dodentol staat inmiddels op 222. Ruim 840 mensen zijn gewond. Nog 28 mensen zijn vermist.

Geen Belgen

De regio is vooral geliefd bij Indonesische toeristen, minder bij westerlingen. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders
zijn er voorlopig dan ook geen meldingen van Belgische slachtoffers. “Er wonen twee Belgische zussen in het binnenland op meer
dan twintig kilometer van de kust. We proberen met hen in contact te komen”, zegt woordvoerder John Hendrickx. “Er zijn ook geen
Belgische toeristen in de omgeving. We ontvingen geen enkel ongerust telefoontje.” Een vrouw uit Herzele zou enige dagen geleden
toch door het gebied gereisd zijn, vernamen we van haar beste vriendin. “Maar zij was al vertrokken toen de tsunami toesloeg en is
veilig en wel”, zegt de vriendin nog.

Dirk COOSEMANS en Tom LE BACQ
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