Jaargang 2009, nr. 8
1

Tekst Ruud Metselaar – www.comomeerinfo.nl

Actueel nieuws van het Comomeer
Mijn Nieuwsbrieven bevatten meestal weinig echt nieuws maar vooral verhalen en tips voor
wandelingen in de omgeving van het meer. Tijdens mijn recente verblijf in Gera Lario las ik
echter in de dagbladen twee berichten die ik u niet wil onthouden. Het eerste bericht is vooral
interessant voor de lezers die met enige regelmaat in Gera komen, het tweede is meer algemeen
van aard.

Gera, een dorp dat bang is voor de modder
Bovenstaande kop besloeg de voorpagina van de Corriere
di Como, het katern in het dagblad de Corriere della Sera
dat gewijd is aan de gebeurtenissen in de provincie Como.
De kop boven het vervolg van het verhaal op de
binnenpagina luidde: “Na 58 jaar is Gera nog steeds bang”.
Als u het verhaal heeft gelezen dat ik opnam in mijn boekje
De Tre Pievi en het Valchiavenna over de lawineramp die
Gera in 1951 trof, dan zult u deze koppen begrijpen. Het
gevaar voor een herhaling van deze ramp is immers nog
steeds niet geweken en velen van u zullen zich wellicht
herinneren dat men in de zomer van 1997 na een zware
regenval vreesde voor een herhaling. Op zaterdag sleurde
het riviertje de San Vincenzo met geweldige watermassa’s
zoveel hout en rotsblokken mee dat de weg door Gera bij
de brug naast het kerkje van S. Vincenzo volledig werd
versperd. ’s Avonds had men met groot materieel de weg
weer begaanbaar gemaakt, maar diezelfde nacht ging het
opnieuw mis en werd de dreiging zo groot dat men een
deel van de inwoners van het dorp evacueerde. Gelukkig
liep het deze keer beter af dan in 1951 toen 17 inwoners
van Gera omkwamen in de modder- en steenlawine.

De dreigende bergwand bij Montemezzo
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Inmiddels heeft men wel in de bergen bij Montemezzo sensoren aangebracht die bewegingen
meten, maar het gevaar dat hout en stenen barrières in het riviertje vormen, blijft bestaan. Wel
heeft de regering in 2007 een onderzoek naar de gevaren in het gebied uitgevoerd en is er door
het bestuur van Lombardije een bedrag van 2 miljoen euro toegezegd voor een schoonmaak
operatie van de rivierbedding, maar tot nu toe is er niets gebeurd. De burgemeester zegt dat hij
vertrouwen heeft dat er daadwerkelijk actie zal worden ondernomen. In een interview met enkele
inwoners van Gera zegt Gabriele Badel dat een deel van het probleem te wijten is aan de
verwaarlozing van de bergen. “Vroeger werden de bergen gebruikt en onderhouden, men kapte
bomen en hield voetpaden schoon. Nu gebeurt dat niet meer”. Zolang dit werk niet is uitgevoerd
blijft de dreiging van een nieuwe ramp bestaan.
Het tweede bericht betreft een verhaal dat alle landelijke Italiaanse dagbladen heeft gehaald en
dagelijks nieuws was in de lokale bladen.

De Comenser muur
Deze kop verwijst naar de muur die in Berlijn Oost en west scheidde. Wat is het geval? Zoals
bekend kan bij sterke regenval de Adda bij Lecco het water dat vanuit de Alpen het Comomeer
instroomt niet snel genoeg afvoeren naar de Po. Omdat er bij Como geen uitgang is stuwt het
water daar al snel zo hoog op dat het plein bij het meer onder water komt te staan. Al jaren zijn er
discussies geweest over maatregelen die dit zouden moeten voorkomen. Toen we in maart van dit
jaar in Como waren, viel ons al op dat er een grote schutting bij het meer stond, waarachter een
grote put zichtbaar was waar men een betonnen versteviging aanbracht. Het was ons toen niet
duidelijk wat er precies gebeurde. Klaarblijkelijk heeft echter niemand in Como ook beseft wat
dit werk inhield en eerst in de laatste week van september kwam er plotseling vanuit de
gemeenteraad een protestbeweging opgang. Iedereen heeft kennelijk zitten slapen tot het moment
waarop duidelijk werd dat er een betonnen muur van twee meter hoogte verrees, waardoor het
uitzicht op het meer vanuit de stad geheel verdween. Plotseling werd het aan iedereen duidelijk
hoe afschuwelijk dit er uitzag en hoe schadelijk het voor de toeristenindustrie zou zijn wanneer
nu juist dit zo aantrekkelijke uitzicht over de havenkom en het meer verdween.
“Il muro dello scandalo”

Bijgaande foto, die ik uit de krant La
Repubblica heb gekopieerd, geeft een
indruk van dit vreselijke wangedrocht.
Het bleek dat de burgemeester dit zo
ongeveer op eigen houtje heeft laten
uitvoeren zonder er ooit een discussie in
de raad aan te wijden. Zondag 27
september was er in Como een grote
demonstratie tegen de muur en Bossi,
van de Lega Nord, verklaarde “Nee
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Gezicht op de muur (foto uit La Provincia di Como)
tegen de muur, Como is Berlijn niet”. Het protest werd binnen enkele dagen zo overweldigend
dat burgemeester Stefano Bruni niet anders kon doen dan beloven de muur weer te laten slopen
(geraamde kosten 1,5 miljoen Euro) en een beweegbare afsluiting te laten maken. Intussen vinden
natuurlijk allerlei onderzoeken plaats om uit te vinden hoe dit alles kon gebeuren en of er geen
wetten zijn overtreden.
Hoe het gaat aflopen is moeilijk te voorspellen. De beweegbare afsluiting die men oorspronkelijk
wilde maken, was destijds te duur en of men dan nu wel het geld ervoor kan vrijmaken moeten
we nog maar afwachten. Ook de muur staat er nog steeds en als u de geschiedenis van Venetië
kent, zal er nog heel wat gepraat worden eer er een echte oplossing is gevonden.

Voetnoot
Rond de kapel naast de haven van Gera, opgericht ter herinnering aan de ramp, zijn destijds 17 cipressen geplant.
Enkele ervan waren al weggehaald vanwege de slechte staat, maar dit jaar zijn ze allen gerooid en staan er weer 17
nieuwe boompjes
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