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Het is allemaalbangmakerij. Ikblijf hier,wat er
ookgebeurt.”Debewoonster vaneenvictoriaans
kustwachterswoning inhet gehuchtBirlingGap is
niet bangvoordezee,waar zenetmethaar twee
zoontjes inheeft gezwommen.Haarwoning staat
6meter vandeklif en langsdit deel vandeEngelse
zuidkustwintde zeegemiddeld liefst 70 centime-
terper jaar aan terrein.Naasthethuis vandedap-
pere – enmediaschuwe–zwemster staan ter
waarschuwingde funderingenvanhethuis van
haarbuurman,dat tijdensdewoeste stormenvan
eind2013bijna in zeeviel enpreventiefmoest
wordenafgebroken.
BirlingGapprijkt opde lijst vandeNational

Trust van twintig fraaieplekkenaandekustwaar
deerosie kritieke vormenheeft aangenomen.Van
deFarne Islands inNorthumberland totCotehele
Quay inCornwall, vanPorthdinllaen inWales tot
Brancaster inNorfolk: aanalle kantenkrimpthet
eiland, zowaarschuwtdeBritse equivalent van
Natuurmonumenten, die één tiendevandekust-
lijnbeheert.Vuurtorens, pubs, hotels, strandhuis-
jes enbungalowparkendreigen tewordenopge-
slokt. InBirlingGap, gelegenaandeSunshine
Coast vanSussex, verlooptde erosie snellerdan
elders.Debodemis er relatief zachtdoordeglet-
sjerdie er inde ijstijd lag.

Laatste derMohikanen
Eengraadmeter zijnde zeven ‘CrangonCottages’
diehaaksopdekustlijn staan.Dehuisjes vande
kapitein ende stuurmanvande reddingsboot zijn
alweg, net als die vaneenvandevijf bemannings-
leden.Er zijn erdusnogvierover.Drie zijn inhan-
denvandegenoemdestichtingeneentje is eigen-
domvandeonbuigzamezwemster.DeTrustheeft
geprobeerdhaaruit te kopen, endaarmeede
sloopkostenopzich tenemen,maardat aanbod
heeft zenaast zichneergelegd. Ze is de laatsteder

“

Reportage. Erosie aan kust neemt kritieke vormen aan, ondermeer in gehucht Birling Gap

Mohikanen. Jarenlanghebbendebewoners,
veelal kunstenaars, actie gevoerdomdehuisjes te
redden, bijvoorbeeldmet eenbetonnendamin
hetwater. Tevergeefs.
“Hetheeft geenzinmeeromopdezeplek tegen

denatuur te vechten”, zegtDavidCooper, deplaat-
selijkebeheerder vandeTrust.Hij vertelt dat de
huisjesnietmonumentaal zijn endathetbouwen
vanzo’ndamdeauthentieke schoonheid zouaan-

als eenprojectontwikkelaar inde jaren20vande
vorige eeuwzijn zinhadgekregenomerduizen-
denhuizen tebouwen.Bezorgde streekbewoners,
gesteunddoorde schrijverRudyardKipling,
zamelden indertijd geld in enzorgdenervoordat
deNationalTrust eigenaarwerdvanhet gebied.
Het groeideuit tot eengeliefdeplekvoor strandre-
creatie,mededoordeaanwezigheidvaneenvicto-
riaanshotel. TijdensdeTweedeWereldoorlog
stondeenafbeeldingvanBirlingGapop
propagandaposters,met een tekst die zeventig
jaar later een ironischebijklankbezit: ‘Your
Britain. Fight for it now.’
Tegenwoordigkomenervooral geologen,

archeologenenerosietoeristenvoorwiedepeni-
bele staat vanhethuis vandezwemster een
bezienswaardigheid is.Ookhet oudehotel, dat
doordeNationalTrust is omgebouwd tot cafeta-
ria, zal er over een jaarof tienaanmoetengelo-
ven.Aandeachterkantheeft de stichtingeen
mobielmuseumneergezet gewijd aande strijd
vanBirlingGap tegendeelementen.Opdevloe-
renzijnde toekomstigekustlijnengetekend,met
de jaartallen2048en2058. “Ik ziedat onzeBritse
vriendensteeds verderwegdrijven”, grapt een
Duitsebezoeker, nadathij foto’s vandevloer
maakt.
Het is ook een plek voor contemplatie, bij-

voorbeeld voor ex-marinier Phil (92) en zijn
vrouwLucy, die een dagje zijn overgekomen uit
Eastbourne, hetMiami vanGroot-Brittannië.
Omringd doorwespen, die op de scones afko-
men, kijken ze vanaf een terras uit over de zee,
een zicht dat door een hekwordt belemmerd.
“We komen hier al dertien jaar en telkenswordt
het terras kleiner”, zegt Lucy, die het boek
Mistress van James Patterson op haar schoot
heeft. “Het is bijzonderwat hier gebeurt”, voegt
haar echtgenoot toe. “Ons land verandert vorm
waar je bij zit. Uiteindelijk wint de natuur het
altijd, hoe knapwe ook zijn, datmoet je nooit
vergeten.”

Ruim 1.700 kilometer kustlijn van Groot Brittannië –
het totaal bedraagt 4.500 – staat onder druk van de zee.
Er wordt nu voor gekozen om de natuur haar gang te laten
gaan, bijvoorbeeld in het kustdorp Birling Gap. ‘We komen
hier al dertien jaar en telkens wordt het terras kleiner.’
PATRICK VAN IJZENDOORN

tastenvandeSevenSisters, zoals dekustlijnhier
heet. Cooper: “Deerosiehoudtdekrijtrotsenvers
enwit.Anderswordenzegroen.”Voorde
NationalTrust isBirlingGapeenproefterrein.De
stichting laat denatuurhaarganggaan,maarver-
zoekt tegelijkertijdde regeringommeer tedoen
tegendeklimaatveranderingdiedeoorzaakzou
zijn vandeversneldeafbrokkeling.
‘Gecontroleerde terugkeer’ is het devies vande

NationalTrust. Een fraai envisueel voorbeeld is
deBelleTout, eenvuurtoren iets tenoostenvan
BirlingGap.Het 180 jaaroudegebouw,waar
tegenwoordig vakantieappartementen inzitten, is
enkele jarengeleden 17meter landinwaarts ver-
schoven, omtevoorkomendathij inde zee zou
donderen. “Ofhet landkrimpt?Opandereplek-
kenwinthet land juist terrein”, beweertCooper
geruststellend,waarbij hijDungeness als voor-
beeldnoemt, eengroeneuithoekvanKentwaar
schapengrazen, eenkerncentrale staat ende
kunstenaarDerek Jarmanwoonde (en tuinierde).
Alleen stedelijke gebiedenkrijgennubescher-

ming.Daar zouBirlingGap toehebbenbehoord

Engelandwordt almaarkleiner

► Een van de laatst overgebleven huisjes op dit stuk rots, dat steeds verder afbrokkelt.

► De kustlijn
van Birling Gap
met in de verte
een vuurtoren.
Door de erosie
blijven de
krijtrotsen vers
en wit.
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‘Het heeft geen zinmeer
om op deze plek
tegen de natuur

te vechten’
DAVID COOPER

PLAATSELIJKE BEHEERDER NATIONAL TRUST
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‘Poetin bevalmoord
opLitvinenko’

Brits onderzoek legt verband tussen KGB’ers en dood klokkenluider
PATRICK VAN IJZENDOORN

Alleswijst erop dat de poloniummoord op
Aleksandr Litvinenko hetwerkwas van het
Kremlin, zo is in Londen gebleken bij een
gerechtelijke lijkschouwing.Maar de
Russen zullen de conclusies ongelezen in
de prullenbak deponeren.

Het venijn zat hem inde staart. Opde laatste dag
vanhetmaandenlangeopenbareonderzoeknaar
de dood vanLitvinenkowerd vrijdag bekenddat
detectives een klont van nucleair afval hebben
aangetroffen in eenafvoerpijp vanhet Londense
hotel waar de ‘klokkenluider van het Kremlin’
eind 2006was vergiftigd. De pijp bevond zich in
de kamer van diens voormalige KGB-collega’s
Andrej Loegovoj enDmitri Kovtoen.
VolgensdeadvocaatvanLitvinenko’sweduwe

Marina moet de conclusie luiden dat Vladimir
Poetinzelfopdrachtheeftgegevenvoordemoord,
waar al vier boeken over zijn geschreven.
Hetpleidooivandeadvocaat,BenEmmerson,

kwam op de 34ste dag van de gerechtelijke lijk-
schouwing,waarin62getuigenwerdenverhoord.
De zogeheten ‘inquest’ vond plaats op initiatief
van Marina Litvinenkova, die bij haar gevecht
steun kreeg, financieelmet name, van de inmid-
dels overleden oligarch Boris Berezovski. De
weduwe is ervan overtuigd dat het Kremlin ver-
antwoordelijk is voor de pijnlijke dood op 43-
jarige leeftijdvanhaarechtgenoot.Moskouheeft
al latenwetengeenenkelewaarde tehechtenaan
het ‘gepolitiseerde’onderzoek,waarinderechter
eind dit jaar uitspraak zal doen.
Litvinenko stierf op 23 november 2006 in een

Londenziekenhuis, 22dagennaeenontmoeting
met Loegovoj en Kovtoen in de bar van het
MillenniumHotel. IndegroenetheediedetotBrit

genaturaliseerde KGB-agent dronk, bleek polo-
nium201 tehebbengezeten, eenuiterstgiftigele-
ment dat is ontdekt door Marie Curie en vrijwel
uitsluitend wordt gebruikt in Rusland. De
beroemd geworden foto van de kale, stervende
Litvinenko in een ziekenhuisbed schokte de
Britten en deed het besef ontstaan dat de Koude
Oorlog geen voltooid verleden tijd is.
Vanaf zijn sterfbed beschuldigde Litvinenko

deRussischepresident. In demaandenvoor zijn
dood was hij bezig geweest met een onderzoek
naar de banden tussen Poetin en de georgani-
seerdemisdaad.

Medaille
Loegovoj en Kovtoen verlieten snel het land.
Laatstgenoemdewerdzelfookziekdoorderadio-
activiteitwaarmeehij inaanrakingwasgekomen.
De voormalige KGB-lijfwacht Loegovoj nam als
volksvertegenwoordiger plaats in het Russische
parlement. InhetVerenigdKoninkrijkwerdenze
ondertussen in staat van beschuldiging gesteld,
maar het is uitgesloten dat Rusland de twee uit-
levert. Eerder dit jaar gaf Poetin Loegovo een
medaille voor bewezen ‘diensten aan het vader-
land’. Kovtoen beloofde via een videoverbinding
te getuigen,maar kwamdaar later van terug.
DeBritseregeringbleektrouwensookniethap-

pig te zijn op de gerechtelijke lijkschouwing,
omdat die de relatiemetMoskounog verder zou
verslechteren. Uiteindelijk ging de minister van
BinnenlandseZakenakkoordopvoorwaardedat
er geen onderzoek zou komen naar de vraag of
de Britse inlichtingendienst meer had kunnen
doen om hun informant te beschermen. Op de
getuigenlijst stondondermeerdepatholoog-ana-
toom. Deze beweerde dat het onderzoek van
Litvinenko’s lichaam de gevaarlijkste lijkschou-
wingwas die ooit in hetWesten is gehouden.

Aleksandr
Litvinenko

onderzocht het
verband tussen
Poetin en de

georganiseerde
misdaad

► De foto van de doodzieke Litvinenko in een ziekenhuisbed schokte de wereld in 2006 © AFP.

Augustus is opnieuw Ice Bucket-maand
DeALS Liga roept net als
vorig jaar op omeen
emmer ijskoudwater over
uwhoofd te gieten, het
filmpje te delen én een
bijdrage te storten. Maar
of de Ice Bucket Challenge
weer een groot succes
wordt, valt af tewachten.

Van Bill Gates tot Mark
Zuckerberg en van Bart De
Wever totVincentKompany:ze
kieperdenindezomervanvorig
jaarallemaaleenemmerwater
over zich heen. Op Facebook
alleen al werden in de hele
wereld 17 miljoen filmpjes
gepost. Ook koning Filip sprak
zijnsteunuitaandeactiediede

strijd tegendedodelijkezenuw-
spierziekte ALS onder de aan-
dacht moest brengen.
Wereldwijd werd ermet de Ice
Bucket Challenge 215 miljoen
euro opgehaald. Daarvan
kwam310.000eurouitonsland.
“Het is opnieuw de bedoeling
om een kleine bijdrage te stor-
tenals je ingaatopdeuitdaging,
eneengroteals jenietmeedoet”,
zegt Evy Reviers, CEO van ALS
België.
Vandaagherlanceertdiever-

eniging in Leuven samen met
haar ambassadeurs, onderwie
Herman Van Rompuy, Kate
Ryan en Leah Thys, de
befaamdeuitdaging. “Op inter-
nationaal vlak is afgesproken

dat augustus de Ice Bucket-
maand wordt, tot een remedie
isgevondentegendeziekte. Het
is nog even afwachten hoe het
gaat aanslaan,maar wij hopen
dat het een even groot succes
wordt als vorig jaar”, zegt
Reviers.
In een aantal landen – zoals

de VS – is de uitdaging al
opnieuw gelanceerd, maar er
zijn nog geen filmpjes opgedo-
kenmet bekende personen die
een koude douche nemen. “Ik
verwachtnietdezelfdehypeals
vorig jaar. Gaan demensen die
het al deden, de uitdaging voor
de tweede keer aan?”, zegt
socialemedia-expertStevenVan
Belleghem.“Vorig jaarhadjeop

het einde al een verveeleffect.
Iedereenkeekuitnaarheteinde
vande challenge.”
DatdeALSLigahet initiatief

opnieuw lanceert, vindt Van
Belleghem geen slecht idee.
“Uiteindelijk hebben ze onge-
looflijkveelgeldopgehaald. Dus
is het wel logisch dat ze het
opnieuw gaan proberen. Zelfs
alszemaar40of50procentvan
dereturnvanvorig jaarhebben,
is dat nog een heel goed resul-
taat. Iets nieuws bedenken is
vaak heel moeilijk. Als ze het
goedgeplandhebbenenze een
aantalbekendemensenhebben
die het in gang zetten, kan er
misschien een kleine hype ont-
staan.” (PG)


