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KEFALONIA • Hij ziet er
niet uit of hij zojuist een
spook heeft gezien. Toch
is onderwaterfotograaf
Cor Kuyvenhoven net
terug van een trip naar
Griekenland, waar door
een team professionele
duikers onderzeeër HMS
Perseus op 52 meter diep-
te is ontdaan van ’spook-
netten’; verloren visnet-
ten die dodelijk zijn voor
dieren.

De foto’s zijn spectaculair.
In de helblauwe diepten van
de Ionische Zee, ergens tus-
sen de Griekse eilanden Ke-
falonia en Zakynthos, cirke-
len duikers als haaien rond
de overblijfselen van de
Britse HMS Perseus. Hun
doel: oud vistuig verwijde-
ren zodat dieren er niet
meer in verstrikt raken. Ge-
schat wordt dat jaarlijks
miljoenen dieren sterven
door verstrikking in oude
visnetten.

De onderzeeër kelderde
tijdens de Tweede Wereld-
oorlog na te zijn geraakt
door een Italiaanse zeemijn.
Slechts één bemanningslid
wist te ontkomen. John Ca-
pes ontsnapte via het luik en
zwom acht kilometer naar
het eiland Kefalonia.

Biotoop
Het wrak ligt sindsdien op

de zeebodem en was tot af-
gelopen weekend bedekt
met oude visnetten die een
desastreus effect hebben op
het onderwaterleven.
„Wrakken trekken enorm
veel dieren aan en vormen
een eigen biotoop”, weet de
ervaren Kuyvenhoven. „He-
laas raken dieren ook ver-
strikt in die netten. Denk
aan zeeschildpadden, dolfij-
nen, zeehonden, vogels en
vissen.”

De Nederlandse stichting

Ghost Diving uit Katwijk
aan Zee heeft het op zich ge-
nomen om op vrijwillige ba-
sis wereldwijd wrakken en
riffen te ontdoen van derge-
lijke spooknetten, ook in on-
ze eigen Noordzee. 

Gevaarlijk
Terwijl Kuyvenhoven van

een afstand foto’s maakt, is
een team van vier professio-
nele Nederlandse duikers
bezig om de netten los te
maken. Een levensgevaarlij-
ke klus. Op een diepte van
52 meter kan de kleinste
fout grote gevolgen hebben. 

Pascal van Erp (44) uit
Katwijk aan Zee is oprichter
van Ghost Diving. Zijn stich-

ting kent inmiddels twaalf
dependances die wereld-
wijd soortgelijk werk doen.
Waar ter wereld hij ook
duikt, overal komt hij net-
ten tegen. „Een visnet is een
ontzettend slim bedacht
stukje techniek. Ook als het
drijft op zee doet het nog
steeds zijn werk. Dat is het
desastreuze van vistuig.” 

Er werd drie keer gedo-
ken. Zes bar aan druk op het
hoofd en een beperkte tijds-
limiet van 35 minuten ’op
diepte’ maken de klus ge-
vaarlijk en gecompliceerd. 

Hefballonnen worden aan
de netten bevestigd en om-
hoog geschoten. Zo wordt
duidelijk waar ze vastzitten

en kan het snijwerk begin-
nen. Een gevaarlijke missie:
„Moeilijk was de massale
hoeveelheid aan nylon vis-
draden met haken eraan
van soms wel kilometers
lang die verstrikt zaten in de
netten en om de romp. We
moesten ze stuk voor stuk
losmaken.”

Om decompressieziekte
te voorkomen, moet na de
klus langzaam worden op-
gestegen. „Het is geen spel-
letje”, erkent Van Erp die
uiteindelijk tevreden is met
de klus. „Vooral de comman-
dotoren ziet er weer gewel-
dig uit!” Kuyvenhoven sluit
zich daarbij aan: „Het wrak
is weer een plaatje.”

Ghost Diving ontdoet zeewrakken van verloren, dodelijke visnetten

Duikers aan het werk bij het
wrak, dat wel lijkt ingepakt met
visnetten. FOTO COR KUYVENHOVEN

Duikers jagen op ’spoken’

Dieren
raken
verstrikt
en
sterven

door Rob Goossens

HILVERSUM • Het Veronica
Inside-trio praat vrijdag met
de Talpa-directie over een
oplossing voor de onderlinge
vertrouwensbreuk. 
Het VI-trio kwam donderdag
ruim twee uur samen in een
hotel in de buurt van het
vakantieadres van Wilfred
Genee. Voorafgaand liet Derk-
sen aan De Telegraaf weten
dat zijn voorkeur uitging
naar het vervangen van Ge-
nee door presentatrice Hélè-
ne Hendriks. Met haar werk-
te Derksen de afgelopen sei-
zoenen al samen rondom de
Champions League-uitzendin-
gen. In een positieve uitkomst
had hij bij voorbaat weinig
vertrouwen: „Mijn boosheid
is weliswaar gezakt, maar
mijn standpunt is niet veran-
derd. Ik vind nog steeds dat
Wilfred het programma opge-
blazen heeft.”

Na afloop van het overleg
wilden de mannen inhoude-
lijk weinig kwijt. Wel werd
duidelijk dat de optie Hélène
Hendriks van tafel is. „Is geen
optie”, was René van der Gijp
duidelijk tegen een verslagge-
ver van RTL Boulevard. „Het

blijft moeilijk, anders waren
we er nu wel uit geweest.”
Talpa heeft het initiatief voor
een oplossing bij de drie man-
nen zelf gelaten, maar er wel
een ultimatum aan verbon-
den: ze moeten uiterlijk vrij-
dag met een oplossing komen.
„We zitten alleen wel met een
probleem: als John het pro-
gramma per se met ons alle
drie wil houden, dan moeten
we gewoon door. We hebben
namelijk wel een contract”,
aldus Derksen.
Derksen haalde zich in juni
de woede van progressief
Nederland op zijn hals met
een, in zijn eigen woorden,
’slechte grap’ over rapper
Akwasi. Toen Wilfred Genee
vervolgens in een speciale
racisme-uitzending het
standpunt van de woedende
menigte verkondigde, voel-
den Van der Gijp en Derksen
zich belazerd door hun colle-
ga. 

TOPOVERLEG VERONICA INSIDE

Donderdag kwam het VI-trio bij
elkaar om te praten.
FOTO ANP/HH 

Bericht uit de krant van 31 juli
2045: wegens overweldigend suc-
ces wordt Irma van Oranje, de

musical geprolongeerd. De langstlopen-
de theatervoorstelling van ons land zal
in september worden hervat in de Thea-
terHangaar te Katwijk.

Het meeslepende verhaal over het
virus dat Nederland in zijn greep hield,
is sinds de première in oktober 2025
bijna 28.000 maal gespeeld en er wer-
den meer dan negentien miljoen kaar-
ten verkocht. De twintigste verjaardag
van Neerlands meest succesvolle pro-
ductie ooit wordt vanwege de uitbraak
van Covid-156 echter op een ander mo-
ment gevierd.

Het verhaal wordt verteld vanuit Irma
de Gebarentolk, die hét symbool werd
van de strijd tegen het virus. Irma
wordt al sinds de première gespeeld
door Doutzen Kroes (73), die werd ge-
cast omdat het de enige rol is zonder
gesproken tekst. Mevrouw Kroes ont-
ving voor deze prestatie vorig jaar een
lintje en is het enige lid van de originele
cast die nog op de planken staat. 

Hoofdrolspelers van het eerste uur,
Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van
Dissel zijn vervangen door Ferd Grap-
perhaus, Tamara van Ark en Hubert
Bruls. Recensenten zijn verdeeld over
Bruls die als comic relief (theaterjargon
voor de vrolijke noot die de zware mate-
rie verlicht, red.) niet hetzelfde gewicht
in de schaal legt als Van Dissel.

De Telegraaf sprak met Barbara Wat-
tenstaafje, die de musical liefst 163 keer
zag en daarmee gerust ’s lands grootste
fan mag worden genoemd. Hoogtepunt
voor Barbara is de Pandemiepotpourri.

„Dat is het laatste nummer voor de
pauze en het is zo gaaf! Het is jammer
dat meezingen is verboden, al doe ik dat
stiekem toch want dat is natuurlijk niet
te handhaven.”

„Al die hits die dan voorbij komen. Ik
krijg migraine van de quarantaine. En
Wie weet het beter? De Anderhalve Me-
ter Mediator.” Stiekem pinkt Barbara
een traantje weg bij het slotnummer
Handen schudden mag niet meer, ’k zou
niet weten hoe. „Ja… Schitterend.” 

Ook al heeft Barbara de musical al 163
keer gezien, nog steeds proest ze het uit
tijdens de beroemde mondkapjesscène.
„Haha. Dat ze niet helpen en toch ver-
plicht zijn in het openbaar vervoer,
maar dat er geen landelijke plicht komt
omdat ze niet werken en dat ze er dan
toch regionaal mee gaan experimente-
ren. Terwijl ze zeggen dat het geen nut
heeft! En dan is iedereen compleet van
de leg. Kostelijk toch?” 

Vaak wordt de vergelijking gemaakt
met de beroemde musical Les Miséra-
bles, over Parijse studentenopstand in
1832. „Onze geschiedenis is toch een
tikje heftiger”, vindt Barbara. „Hoe de
Thuiswerkers, gekleed in overhemd en
onderbroek, de twee euro dagvergoe-
ding opeisen en dan tegenover het leger
Viruswaanzinnigen komen te staan,
onder leiding van Willem Engerd. Brr…
Dat speelt Arie Boomsma echt heel
overtuigend.”

Ondanks haar enthousiasme stelt
mevrouw Wattenstaafje haar 164e be-
zoek nog even uit. „Ja, ik voel me niet
zo lekker. Ik weet niet wat het is. Beetje
verhoging, grieperig, rochelen. Eerst
maar even op vliegvakantie!”

De kaartverkoop begint op 1 augustus.
Experimenteel mondkapje verplicht. 

Musical

Niet meezingen tijdens
de Pandemiepotpourri


