
Twee jaar geleden werd de
noodtoestand in Pompeii
uitgeroepen. Maar het
verval van de Romeinse
toplocatie gaat door. Er
moet snel echt iets
gebeuren, vinden
toparcheologen.

RALF GROOTHUIZEN

Iedereen die Pompeii heeft be-
zocht, kent het verschijnsel.
Tegen de avond komen de
schooiende honden uit hun

schuilplekken. Rustig een boter-
ham eten, zittend op een oud stenen
muurtje, is er niet bij.

Het is een veel voorkomende
klacht in het gastenboek van Pom-
peii. Verder: te weinig en vieze wc’s.
Audiogidsen die niet werken. Te
weinig plattegronden en gidsen.

Nog belangrijker: bekende gebou-
wen waren gesloten voor het pu-
bliek. Andere stonden op instorten,
zoals zaterdag is gebleken toen het
Huis van de Gladiatoren in brok-
stukken uiteenviel.

De problemen waren bekend.
Twee jaar geleden stelde de Itali-
aanse minister van Cultuur, Sandro
Bondi, een speciale commissaris
aan tegen de verloedering van Pom-
peii. Maar die stelt de verkeerde pri-
oriteiten, menen Pompeii-kenners.

Zo werd veel geld besteed aan de
verlichting buiten de poorten van
de oude stad. “Dat is een taak van
de gemeente Pompeii. Daarvoor
moet geen geld gebruikt worden dat
bedoeld is voor behoud en restaura-

tie,” zegt Carlo Gasparri, hoogleraar
archeologie aan de Federico II-uni-
versiteit in Napels.

Er zijn nu grote werkzaamheden
gaande aan het amfitheater. “Om
daar megaconcerten te kunnen
houden. Het gaat alleen maar om ef-
fectbejag. Het repareren van daken,
het simpele onderhoud aan de hui-
zen levert geen vette krantenkop-
pen op.”

Een verklaring voor de chaos in
Pompeii is de aanwezigheid van de
plaatselijke misdaadorganisatie, de

Camorra, in en rond de stad. In 2000
werd brand gesticht in een belang-
rijke villa in de stad. Intimidatie van
de Camorra, zei men.

Vier jaar later werd er een nepbom
geplaatst, om het management van
Pompeii ertoe te brengen de koffie
bij één distributiepunt te kopen, te-
gen een uitzonderlijk hoge prijs.
Pompeii wordt jaarlijks door zo’n 25
miljoen mensen bezocht, dat zijn
heel veel kopjes koffie.

In 2007 werd een Romeinse pilaar
vernield. De opzichter van Pompeii,

Pietro Giovanni Guzzo, was duide-
lijk over de boodschap: “Dit is geen
vandalisme. Dit is intimidatie. Het
is een aanval op ons proces van
transparantie en eerlijkheid. Maar
we zullen hun niet toestaan ons te
intimideren.”

De Camorra is de sturende hand
achter veel transport- en bouwbe-
drijven in de regio. Gasparri: “Als
licht nodig is bij opgravingen, is
personeel nodig om dat te installe-
ren. Als zwaar materiaal vervoerd
moet worden is een transportbedrijf

nodig. In Campania is er altijd het
gevaar dat je in zee gaat met een be-
drijf met connecties met de Camor-
ra. Maar ik heb het idee dat de huidi-
ge opzichter Guzzo alles in het werk
stelt om deze praktijken tegen te
gaan.’’

Aan de voet van de Vesuvius ligt
nog een stadje dat in 79 na Christus
werd bedolven, Herculaneum, in
het Italiaans Ercolano. In 2000 werd
ook daar de noodtoestand uitgeroe-
pen. Meer dan driekwart van de
stad was niet meer toegankelijk
vanwege instortingsgevaar. De stad
ging op slot.

Na een wetswijziging konden bui-
tenlandse investeerders zaken doen
in Italiaans cultureel erfgoed. De
Packard Humanities Institute adop-
teerde de oude stad en investeerde
inmiddels 16 miljoen euro. Topon-
derzoekers van The British School
in Rome werden aangesteld. De fo-
cus kwam te liggen op behoud. Van-
daag de dag ligt Ercolano er prima
bij, stukken beter dan Pompeii.

Zo’n constructie waarbij een bui-
tenlandse partij een oogje in het zeil
houdt, zou ook voor Pompeii een
stap in de goede richting zijn, me-
nen Gasparri en andere onderzoe-
kers die in de regio werken. Ze bren-
gen netjes verslag uit over hun
werkzaamheden aan hun brood-
heer Packard. Ercolano-projectma-
nager Jane Thompson: “Projecten
met een transparante boekhouding
verminderen het risico op inmen-
ging door criminele groepen.’’

De oppositie in het parlement stelt
de minister van Cultuur verant-
woordelijk voor het verval in Pom-
peii en heeft een motie van wan-
trouwen aangekondigd.

Iraakse partijen eens
over nieuwe regering
BAGDAD – De belangrijkste politie-
ke partijen in Irak zijn het eens ge-
worden over de verdeling van de
drie belangrijkste posten in een
nieuwe regering. Dat heeft de Koer-
dische leider Masoed Barzani ge-
zegd. Daarmee lijkt een einde te
zijn gekomen aan de politieke im-
passe in het land. De sjiitische Noe-
ri al-Maliki blijft premier. (ANP)

Californische raket
was een vliegtuig
WASHINGTON – Het mysterieuze
‘rookspoor’ dat maandag voor de
kust van Zuid-Californië werd ge-
signaleerd, is niet afkomstig van
een raket, maar hoogstwaarschijn-
lijk van een vliegtuig, aldus het
Pentagon. Het zou om een condens-
spoor gaan. Door de hoek van de
opname leek het alsof het rook-
spoor uit zee opsteeg. (ANP)

Rel om schudden hand
Michelle Obama
JAKARTA – In Indonesië is ophef
ontstaan rond minister van Infor-
matie Tifatul Sembiring, die deze
week tijdens een staatsbezoek van
president Barack Obama de hand
schudde van Michelle Obama. De
handdruk was live op tv. De conser-
vatieve moslim Sembiring heeft la-
ter via Twitter gezegd dat Michelle
hem min of meer dwong. (ANP)

Walvissen kampen
met zonnebrand
LONDEN – Walvissen blijken last te
hebben van ernstige zonnebrand.
Bij huidtesten en op foto’s van wal-
vissen in de Golf van Californië die
boven komen om te ademen, zijn
blaren en pigmentveranderingen te
zien, stellen onderzoekers uit Mexi-
co. Het slechtst vergaat het de blau-
we vinvis, die een blankere huid
heeft dan soortgenoten. (ANP)Michelle Obama in Indonesië FOTO AP
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Gezicht op Pompeii met op de voorgrond het ingestorte Huis van de Gladiatoren. FOTO FRANCO CASTANO/AP

Critici: Bush liegt
en moet vervolgd
Van onze redactie buitenland

BERLIJN – De voormalige Ameri-
kaanse president George Bush
liegt in zijn memoires. Dat be-
weert oud-bondskanselier Ger-
hard Schröder van Duitsland.

Bush schrijft dat Schröder in janua-
ri 2002 heeft toegezegd ingrijpen in
Irak te steunen. Hij is teleurgesteld
dat Duitsland die belofte niet is na-
gekomen. Schröder was één van de
voornaamste tegenstanders van de
inval.

“Bush spreekt niet de waarheid,”
reageerde Schröder, gesteund door
zijn toenmalige medewerkers. De
vroegere ambassadeur in de VS
Wolfgang Ischinger: “Niemand kon

het gesprek interpreteren als een
Duitse blanco cheque voor militair
ingrijpen in Irak.”

Het gaat om één zin in het boek.
Schröder zei destijds na een bespre-
king met Bush in het Witte Huis:
“Als u het snel en resoluut doet, sta
ik achter u.”

Bush vatte dat op als steunverkla-
ring voor een inval. Volgens Schrö-
der ging het slechts om de mogelijk-
heid dat Irak bij de aanslagen van 11
september betrokken was.

Amnesty International roept naar
aanleiding van dezelfde memoires
op tot juridisch onderzoek naar
Bush en hem eventueel te vervol-
gen, omdat hij heeft toegegeven het
gebruik van waterboarding toe te
staan. Daarbij wordt verdrinking

gesimuleerd. Amnesty noemt wa-
terboarding een vorm van martelen
en volgens de mensenrechtenorga-
nisatie verplicht het internationaal
recht de Verenigde Staten zo’n on-
derzoek te doen. Als het land dat
weigert, moeten andere landen het
doen.

Bush schrijft dat hij juridisch ad-
vies had ingewonnen waaruit bleek
dat waterboarding was toegestaan.
De ‘speciale verhoortechniek’ werd
onder andere toegepast op Khalid
Sheikh Mohammed, het brein ach-
ter de aanslagen van 11 september.

Bush beweert dat verscheidene
aanslagen zijn voorkomen door ge-
vangenen op deze manier te onder-
vragen. Die claim wordt door ande-
ren in twijfel getrokken.

Ex-bondskanselier Schröder trekt uitleg van Bush over Irak in twijfel

Kopje koffie van de maffia in Pompeii

MOSKOU – Een Russische recht-
bank heeft een ernstig mishan-
delde journalist schuldig bevon-
den aan smaad.

Michail Beketov werd gisteren ver-
oordeeld tot een schadevergoeding
van 120 euro, die hij moet betalen
aan de burgemeester van Khimki,
een plaats bij Moskou.

Beketov werd twee jaar geleden
bijna doodgeslagen, nadat hij als
hoofdredacteur van Khimki’s plaat-
selijke krant kritiek had geleverd op
de aanleg van een snelweg. De bos-
sen rondom de stad zouden daarbij
onherstelbare schade oplopen, al-
dus Beketov.

Op 13 november 2008 werd Beke-
tov buiten zijn woning in Khimki
opgewacht door twee mannen, die
hem zo ernstig mishandelden, dat
hij voor zijn leven invalide is. Beke-
tov, die gisteren in een rolstoel de
rechtszaal werd binnengereden,
liep hersenletsel op en een been

moest worden afgezet. Zijn aanval-
lers sneden vier vingers af.

Burgemeester Vladimir Strelchen-
ko zei in de rechtszaal dat de aan-
blik van Michail Beketov hem pijn
deed. Toch zag de burgemeester, die
door Beketov was beticht van cor-

ruptie en machtsmisbruik, geen re-
den zijn klacht in te trekken.

Om ‘technische redenen’ hoeft Be-
ketov de boete niet te betalen.

Zaterdag werd de journalist Oleg
Kasjin van de krant Kommersant
zwaar mishandeld. Ook hij had ge-
schreven over het verzet tegen de
aanleg van de weg bij Khimki. De
bouw is op bevel van president Dmi-
tri Medvedev gestopt. (AP)

Russische journalist
beboet om smaad

Mishandelde Michail
Beketov in rolstoel
naar de rechtszaal


