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Post van Jezus, Ybeltje
en het logische gevolg

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

E

r komt nu een bestuurscrisis bij. Nadat een van Berckmoes’ 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 laster”. Een boeiende positie voor wie de ongehoorde medemens 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 toezicht, 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 „belangrijk
eindredactioneel werk”. Berckmoes haalde destijds veelvuldig 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 dingen 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
gegeven.
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FOTO�ERIC�BRINKHORST

A

rnold Karskens, voorzitter van aspirant-omroep Ongehoord Nederland (ON), vertelde
Trouw begin dit jaar dat hij Jezus ooit heeft ontmoet. „Lange haren, lange baard.” Later hebben hij en Jezus ook gecorrespondeerd. „Een
brief van Jezus, wie heeft zoiets?” Maar wat een
onfortuin: Karskens was de brief „kwijtgeraakt”. 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 andersoortige ervaringen” begon. Als presentator trad Ybeltje
Berckmoes op, VVD-Kamerlid in 2011-2017, over wie je in
Den Haag wel hoorde dat ze een ruim bemeten voorstellingsvermogen heeft. Dat Berckmoes voor de omroep een fantast
interviewde voor wie corona een complot is, alsmede een
‘medium’ dat claimt in contact te staan met Pim Fortuyn,
leek me gezien Karskens’ eigen ervaringen met Jezus een logisch onderdeel van het zenderprofiel.
Nu kent ON nogal tegenslag. Medeoprichter Haye van der
Heyden zei dat Holocaust-ontkenners ook het woord moesten krijgen. Dat vond Karskens te veel vrijheid van meningsuiting: 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 vergist in
de peildatum van het ministerie, zodat de omroep pas volgend jaar mogelijk zendtijd krijgt.

Een�dikke�laag�schuim op�het�water�bemoeilijkte�het�zoeken�naar�de�watersporters.�Een�helikopter�blaast�het�schuim�weg.
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Twee surfers overleden
voor kust van Scheveningen
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

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

AMSTERDAM.�Bij Scheveningen zijn

maandagavond twee surfers om het
leven gekomen. Dat bevestigt een
woordvoerder van de politie Haaglanden aan NRC. 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. Reanimatiepogingen waren vergeefs.
In wat voor problemen de surfers
precies waren gekomen, was maandagavond tegen 22.00 uur nog niet
duidelijk. Het grootste gedeelte van

Zondag kwam in Zeeland
een kitesurfer om die werd
geschept door de wind
Een aantal surfers werd ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel.
Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Anderen konden volgens de
brandweer zelfstandig naar huis. Omdat tegen tienen vermoed werd dat
nog één of twee mensen al dan niet levend 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 verder gezocht, hoewel de brandweer de
kans op slagen ook dan klein acht:
„Het zoekgebied wordt steeds groter.”
Bij de zoekactie werden een helikopter en vier reddingboten ingezet.
Vanuit Amsterdam en Rotterdam
werden ambulances en traumahelikopters ingeschakeld. Het onstuimige weer bemoeilijkt de zoektocht,
aldus de kustwacht. Er stond bij Scheveningen 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 leven. 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.

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 nadat
in het weekend bijna alle bewoners
en medewerkers zijn getest.
De besmette mensen worden met
hun familie en huisgenoten overgeplaatst naar een andere locatie.
Waar, 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 bewoners telt.
„Ik ben opgelucht dat het meevalt”, zei burgemeester Jannewietske de Vries van de gemeente Súdwest-Fryslân. De vrees was dat een
veel groter deel van de azc-bewoners besmet zou zijn en dat dat invloed zou hebben op de omgeving.
„Tegen mensen die ongerust zijn,
zou ik willen zeggen: het is under
control, iedereen kan veilig winkelen in onze regio.”
Nadat vrijdag de eerste coronabesmettingen (22) werden bekendgemaakt, ging het hele azc-terrein in

quarantaine. Aanwezige bewoners
moesten in hun eigen kamer blijven.
Dat was lastig omdat keukens, wasruimtes en andere voorzieningen
veelal worden gedeeld. Maandagavond 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, ingezien door NRC. Ook heeft een kwart
van de azc’s geen geschikte plek of
te weinig ruimte om besmette asielzoekers te isoleren. (NRC)

