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Post van Jezus, Ybeltje
en het logische gevolg

Tom-Jan Meeus

A
rnold Karskens, voorzitter van aspirant-om-
roep Ongehoord Nederland (ON), ve r te ld e
T ro uw begin dit jaar dat hij Jezus ooit heeft ont-
moet. „Lange haren, lange baard.” Later heb-
ben hij en Jezus ook gecorrespondeerd. „E en
brief van Jezus, wie heeft zoiets?” Maar wat een

onfortuin: Karskens was de brief „kw ijtgeraakt”. Zul je altijd
zien: de een laat zijn huissleutels slingeren, de ander verliest
een brief van Jezus.

In elk geval keek ik er niet van op dat ON, voor genegeerde
landgenoten, een online rubriek voor „spirituele en ander-
soortige ervaringen” begon. Als presentator trad Ybeltje
B erckmoes op, VVD-Kamerlid in 2011-2017, over wie je in
Den Haag wel hoorde dat ze een ruim bemeten voorstellings-
vermogen heeft. Dat Berckmoes voor de omroep een fantast
interviewde voor wie corona een complot is, alsmede een
‘m e d i u m’ dat claimt in contact te staan met Pim Fortuyn,
leek me gezien Karskens’ eigen ervaringen met Jezus een lo-
gisch onderdeel van het zenderprofiel.

Nu kent ON nogal tegenslag. Medeoprichter Haye van der
Heyden ze i dat Holocaust-ontkenners ook het woord moes-
ten krijgen. Dat vond Karskens te veel vrijheid van menings-
uiting: exit Van der Heyden. Een andere medeoprichter,
Joost Niemöller, noemde Holocaust-ontkenner David Irving
ooit „een van de belangrijkste historici over WOII”, dus dat
riep ook vragen op. Daarna bleek dat ON zich had ve rg i s t in
de peildatum van het ministerie, zodat de omroep pas vol-
gend jaar mogelijk zendtijd krijgt.

E r komt nu een bestuurscrisis bij. Nadat een van Berck-
moes’ interviews in een YouTube-filmpje op de hak
was genomen, eiste ze als secretaris van de vereniging

dat de maker het filmpje verwijderde: dit was „smaad en las-
ter ”. Een boeiende positie voor wie de ongehoorde mede-
mens wil vertegenwoordigen. Het ging zelfs het bestuur van
ON te ver. Maandag werd bekend dat Berckmoes vertrekt en
dat Niemöller terugtreedt als voorzitter van de raad van toe-
zicht, maar programma’s blijft maken. De klacht tegen de
journalist is van de baan.

Toen Berckmoes in 2017 na haar vertrek uit de Kamer een
boek publiceerde over de VVD, deed Niemöller „b e l a ng r i j k
eindredactioneel werk”. Berckmoes haalde destijds veelvul-
dig de publiciteit met haar klacht dat haar partij absoluut niet
wilde dat ze interviews gaf. „Meestal zei ik toch maar dingen
waar ze niet blij mee waren”, schreef ze. „Bijvoorbeeld din-
gen die ik echt vond.”

Je verwacht niet dat ON na al deze debacles nog veel zal
bijdragen aan de Hilversumse omroep – maar wel nuttig dat
dit initiatief ons toch enige inzage in de ziel van Ybeltje heeft
ge ge ve n .

Tom-Jan�Meeus�(t�.�m�e�e�u�s�@�n�rc�.�n�l�; @tomjanmeeus)�schrijft�op
deze�plek�een�wisselcolumn�met�Lotfi�El�Hamidi.

Nu weten we pas echt waarom dat ene
VVD-Kamerlid nooit in de media mocht

Hoelang is deze lucht nog blauw?
REPORTAGE�IN�DE�BALLON�BOVEN�PARIJS

De lockdown biedt onderzoekers boven Parijs een unieke kans. Zonder toeristen kunnen ze de luchtvervuiling goed meten.

Door�onze�correspondent
Gert�Van�Langendonck
PA�R�I�J�S

A lain Paris – zo heet hij echt –
heeft de leukste baan in
Frankrijk. Elke dag met
mooi weer gaat hij de lucht

in met de Ballon de Paris, die veran-
kerd ligt in het André Citroën-park,
niet ver van de Eiffeltoren. Ook sinds
half maart de lockdown inging, is de
ballon blijven vliegen.

„Normaal gesproken heb ik tien tot
zeventien toeristen aan boord”, zegt
de vijftiger. „In het weekend was het
soms drie uur lang aanschuiven.”

Sinds de lockdown gaat Paris hele-
maal alleen naar boven. Want de bal-
lon is behalve een toeristische attrac-
tie ook een wetenschappelijk station
waarmee de luchtvervuiling in en
boven Parijs wordt gemeten. Nu er
geen toeristen meer zijn, gebeurt dat
bovendien tot op driehonderd meter
hoogte – twee keer zo hoog als nor-
maal.

„Het eerste dat ik heb vastgesteld,
is dat die geelachtige wolk van lucht-
vervuiling is verdwenen. Die zag je ei-
genlijk alleen vanuit de ballon, omdat
Parijs grotendeels vlak is”, zegt Paris.

Het is de laatste vrijdag voor de
versoepeling van de Franse lock-
down, die maandag inging, en Parijs
ligt er prachtig bij. De schaduw van
de ballon valt op het blauwgroene
water van de Seine.

Van driehonderd meter hoogte
zien we de Périphérique, de ringweg
van Parijs, die van oudsher bekend
staat om zijn filevorming. Daar is al
wat meer verkeer, maar opstoppin-
gen zijn er niet geweest sinds half
maart het openbaar leven werd stil-
gelegd. Als het van burgemeester An-
ne Hidalgo afhangt, zal dat voorlopig
zo blijven.

Vuile lucht is dodelijk
In een interview met Le Journal de
D i m a n ch e herinnerde Hidalgo er
zondag aan dat de luchtvervuiling in
Frankrijk elk jaar verantwoordelijk is
voor 48.000 doden, waarvan 6.500
in de Parijse regio – meer dus dan het
aantal doden door het coronav irus.
Bovendien hebben studies in ver-
schillende landen aangetoond dat er
een verband is tussen luchtvervui-
ling en de verspreiding van het vi-
rus. „De gezondheid van de Parijze-
naars staat op het spel”, zegt Hidal-
go. „Als wij het autoverkeer laten te-
rugkeren, zal de crisis weer vererge-
re n .”

In de ballon waarschuwt Paris dat
we de strakke blauwe hemel niet mo-
gen verwarren met een schone lucht.
„Op dagen met een blauwe hemel
kan de luchtvervuiling juist het ergst
zijn, want wind en regen verspreiden
de vervuiling.”

In eerste instantie zagen Paris en
zijn collega’s de luchtvervuiling ook
niet meteen verdwijnen. „We waren
verbaasd dat we juist een sterke toe-
name zagen. Die bleek afkomstig van
de velden rond Parijs, waar in die pe-
riode kunstmest wordt gestrooid.”

De lockdown is een „unieke gele-
ge n h e i d” geweest, zegt Jean-Baptis-
te Renard, een wetenschapper die de
metingen van de ballon bestudeert
op het Centre National de Recher-
ches Scientifiques in Orléans. „O n ze
taak is niet alleen om de luchtvervui-
ling te meten, maar om te onderzoe-
ken waar die precies vandaan komt.
Toen op 15 maart het autoverkeer
wegviel, konden we vaststellen dat
50 procent afkomstig was van de
l a n d b o u w.”

De vervuiling door de landbouw is
seizoensgebonden en duurt zo’n
twee weken in maart. „Omdat het de
voorbije maanden mooi weer is ge-
weest, had de combinatie van kunst-
mest en autoverkeer normaal ge-
sproken voor pieken van luchtver-
vuiling gezorgd waarvoor een alarm
zou zijn afgekondigd”, zegt Renard.
„Er zijn dit jaar geen pieken of alar-
men geweest.”

Renard lacht wanneer hij de vraag
krijgt welke lessen er getrokken kun-
nen worden uit de lockdown. „De les
is dat als er geen auto’s rijden, je min-
der luchtvervuiling hebt.”

In Frankrijk komt daar nog bij dat
hier meer dan in andere landen met
diesel wordt gereden, waardoor er
meer fijnstof in de lucht komt. Nadat
Tokio rond de eeuwwisseling vuile
dieselwagens verbood, daalde het
aandeel fijnstof met bijna de helft, en
het aantal overlijdens door hart- en
ademhalingsaandoeningen daalde
met respectievelijk 12 en 22 procent.

„Wat de lockdown heeft aange-
toond, is dat het autoverkeer en in
het bijzonder het fijnstof een echte
crisis zijn voor de volksgezondheid”,
zegt Renard. „Wij gaan nu ook bestu-
deren hoeveel mensen er juist min-
der zijn gestorven tijdens de lock-
down doordat het autoverkeer is
we g ge v a l l e n .”

Om te vermijden dat de files terug-
keren, en omdat het openbaar ver-
voer momenteel geen alternatief is,
zet Parijs in op de fiets. In en rond de
stad worden in recordtempo vijftig ki-
lometer nieuwe, voorlopige fietsstro-
ken aangelegd. Op regionaal niveau
wordt een netwerk van 650 kilometer
bestudeerd. Ook wil Hidalgo belang-
rijke verkeersassen autovrij maken.

Maandag, de eerste dag van de ver-
soepeling van de lockdown, was een
test. Rond half acht ’s ochtends wa-
ren er voor het eerst sinds twee
maanden opnieuw files rond Parijs.
Maar die waren samen goed voor 50
kilometer, een peuleschil in vergelij-
king met de 450 kilometer file tij-
dens de normale ochtendspits. Bur-
gemeester Hidalgo overweegt om al-
ternerend rijden in te voeren moch-
ten de files ter ugkeren.

Als we het autoverkeer
laten terugkeren, wordt
de crisis weer erger

Anne�Hidalgo�burgemeester�Parijs

De�luchtballon�van�Parijs,�normaal�gesproken�een�toeristische�attractie.�Onder:�uitzicht�vanuit�de�ballon�over�de�Seine.
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Twee surfers overleden
voor kust van Scheveningen

R�E�D�D�I�N�G�SACT�I�E

Een groep surfers is in de
problemen gekomen door
hevige wind. Twee van hen
kwamen om. Er zouden nog
enkele vermisten zijn.

Door�onze�medewerker
David�van�Unen

AMSTERDAM.�Bij Scheveningen zijn
maandagavond twee surfers om het
leven gekomen. Dat bevestigt een
woordvoerder van de politie Haag-
landen aan N RC . De surfers maakten
deel uit van een groep van zo’n negen
of tien mensen die rond zeven uur ’s
avonds in de problemen raakten bij
het Noordelijk Havenhoofd. De twee
slachtoffers zijn door de kustwacht
aan wal gehaald. Reanimatiepogin-
gen waren vergeefs.

In wat voor problemen de surfers
precies waren gekomen, was maan-
dagavond tegen 22.00 uur nog niet
duidelijk. Het grootste gedeelte van

de groep was volgens de brandweer
op dat moment weer aan wal. Een
aantal watersporters kon daar zelf ge-
raken, anderen werden uit zee ge-
haald door reddingboten. Volgens de
eigenaar van een lokale surfschool
die met het AD sprak, bestaat de
groep uit „bekenden uit de Scheve-
ningse surfwereld”. De groep surfers
was vaste klant bij de surfschool.

Een aantal surfers werd ter plaatse be-
handeld door ambulancepersoneel.
Een van hen is naar het ziekenhuis ge-
bracht. Anderen konden volgens de
brandweer zelfstandig naar huis. Om-
dat tegen tienen vermoed werd dat
nog één of twee mensen al dan niet le-
vend in het water lagen, werd er op dat

moment nog gezocht, ook al was de
kans op succes volgens de brandweer
klein. Mogelijk wordt er dinsdag ver-
der gezocht, hoewel de brandweer de
kans op slagen ook dan klein acht:
„Het zoekgebied wordt steeds groter.”

Bij de zoekactie werden een heli-
kopter en vier reddingboten ingezet.
Vanuit Amsterdam en Rotterdam
werden ambulances en traumaheli-
kopters ingeschakeld. Het onstui-
mige weer bemoeilijkt de zoektocht,
aldus de kustwacht. Er stond bij Sche-
veningen windkracht 6 en er was een
stevige stroming. Een dikke laag
schuim op het water moest worden
weggeblazen door een helikopter.

Zondag kwam bij het Zeeuwse
Kamperland een kitesurfer om het le-
ven. Die werd mogelijk geschept door
een harde windvlaag en is vervolgens
met hoge snelheid ergens tegenaan
gekomen. De politie Zeeland gaat er
hoe dan ook van uit dat de kitesurfer,
een 28-jarige inwoner van Den Bosch,
door een noodlottig ongeval om het
leven is gekomen.

Omdat auto en ov nu
geen optie zijn, zet Parijs
in op de fiets

28�BESMETTINGEN

Nog eens zes coronagevallen in azc Sneek
A�M�ST�E�R�DA�M�.�In het asielzoekers-
centrum in Sneek zijn in totaal 28
coronabesmettingen vastgesteld.
Dat meldt de GGD maandag n a d at
in het weekend bijna alle bewoners
en medewerkers zijn ge te s t .

De besmette mensen worden met
hun familie en huisgenoten overge-
plaatst naar een andere locatie.
Wa a r, is nog niet bekend. Op het azc
zijn de mogelijkheden beperkt. De
positief geteste mensen hebben
hooguit milde klachten. Onder de
medewerkers is één besmetting
vastgesteld. Vrijdag waren er nog
ongeveer honderd mensen getest,

terwijl het azc normaal 550 bewo-
ners telt.

„Ik ben opgelucht dat het mee-
valt”, zei burgemeester Jannewiets-
ke de Vries van de gemeente Súd-
west-Fr yslân. De vrees was dat een
veel groter deel van de azc-bewo-
ners besmet zou zijn en dat dat in-
vloed zou hebben op de omgeving.
„Tegen mensen die ongerust zijn,
zou ik willen zeggen: het is unde r
co n t ro l , iedereen kan veilig winke-
len in onze regio.”

Nadat vrijdag de eerste coronabe-
smettingen (22) werden bekendge-
maakt, ging het hele azc-terrein in

quarantaine. Aanwezige bewoners
moesten in hun eigen kamer b l i jve n .
Dat was lastig omdat keukens, was-
ruimtes en andere voorzieningen
veelal worden gedeeld. Maandag-
avond zou het azc weer opengaan.

In ruim de helft van de azc’s zijn
onvoldoende middelen aanwezig
om het personeel te beschermen,
bleek eerder uit de samenvatting
van een onderzoek van het Centraal
Orgaan opvang Asielzoekers, inge-
zien door N RC . Ook heeft een kwart
van de azc’s geen geschikte plek of
te weinig ruimte om besmette asiel-
zoekers te isoleren. ( N RC )

Een�dikke�laag�schuimop�het�water�bemoeilijkte�het�zoeken�naar�de�watersporters.�Een�helikopter�blaast�het�schuim�weg.
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Zondag kwam in Zeeland
een kitesurfer om die werd
geschept door de wind
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