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Wat zo’n Formule 1 al niet losmaakt, 
althans het stuk van Ben de Graaf 

in de vorige Volksknar. Dat ging niet alleen 
over Formule 1, maar ook over vrouwen
voetbal, eigenlijk over het beleid van de 
sportredactie van de Volkskrant. Kennelijk 
heikele onderwerpen. Henk Strabbing, 
die erin werd genoemd, reageerde, als 
liefhebber van autosport, met duidelijke 
tegenzin (hieronder). Willem Kuipers, als 
tegenstander, pakt uit op pagina 2 en zijn 
eigen webpagina.

John Volkers reageerde spontaan met de 
gedachte dat ‘we een moderne krant willen 
zijn’ (pagina 2). De sportredactie daaren
tegen hult zich in stilzwijgen. Noch Wil-
lem Vis sers, noch chef Marc van Driel 
had desgevraagd zin om op het chagrijn 
van Ben de Graaf in te haken. Van Driel: 

‘Haha, weet je zeker dat Ben je niet in de 
maling heeft genomen met dat gemopper?’

Dat is nou jammer. Het was zo’n mooie 
gelegenheid geweest om ons pensio
nado’s uit te leggen wat het actuele sport
beleid inhoudt. Wat het vrouwenvoetbal 
betreft, werd het in Dag in Dag uit van 12 
juni wel duidelijk. De sportredactie vol
gens De Speld: ‘We compenseren het feit 
dat er hier geen enkele vrouwelijke sport
journalist onder contract staat door een 
heel magazine te vullen over de Oranje 
Leeuwinnen en te doen alsof het totaal 
vanzelfsprekend is dat vrouwenvoetbal 
evenveel aandacht krijgt als het mannen
voetbal.’

Dat is duidelijk.
Over Formule 1 en de Zandvoortse 

heisa daaromheen zou de sportredactie 

wellicht hebben kunnen uitleggen dat de 
krant (net zoals bij het vrouwenvoetbal) 
nu eenmaal de wens van het volk volgt. 
Dat volk heeft in Max Verstappen een 
idool gevonden, dat de autosport ook 
weer in het zicht van de krant heeft ge
bracht. Weer een bron van lezers aange
boord, abonnementen, advertenties, in
komsten. Geld.

Milieu, geluidshinder, verkwisting en de 
diepere filosofie achter de autosport – had 
de sportredactie kunnen uitleggen – doen 
er in dat opzicht minder toe.

Zo simpel zou het kunnen zijn, maar 
een antwoord hebben wij helaas niet 
gekregen. Daar kunnen we nou verdomd 
chagrijnig van worden.

Jacques de Jong

Op het chagrijn van Ben de Graaf – 
Zandvoort en de rest – zal ik niet 

ingaan. Wel op het waarheidsgehalte van 
zijn  exegese. Vooral in de alinea waarin 
mijn naam vetgedrukt valt. Feit is dat 
de Volkskrant ook tot en met de laatste 
Grand Prix van 1985 jaarlijks uitgebreid 
verslag deed van Zandvoort. Ben is dat 
voor het gemak maar even vergeten, want 
waarom zou je je eigen stelling onder
graven? 

Zo goed als taboe? Tijdens Bens chef
schap reisde ik ook met jaarlijkse regel
maat af naar Brands Hatch, Silverstone, 
Monaco, Le Mans, Hockenheim en Fran
corchamps. Zo weinig deden we er dus 
niet aan. Vanaf 1964 – al voordat Ben de 
baas was, voor de goede orde – was ik 
door de sportredactie vrijwel elk weekend 
naar een motorsportevenement ge stuurd 
– veelal hoogst populaire crosses in Bra
bant en Limburg, niet onaangenaam voor 
ons abonneebestand. 

Omstreeks 1979 (pas) werd mij door de 
sportredactie meegedeeld dat het allemaal 
niet meer mocht, althans niet in het tot 
dan gehanteerde formaat. Want ja, die TT 

en Zandvoort, daar kon je toch blijkbaar 
niet omheen, enige hypocrisie zat er wel 
in. Navraag leerde dat vooral Van Wissen 
– plus, vooruit, De Graaf zelf dan – de 
drijvende kracht achter het besluit was. 
De andere leden van de sportredactie 
stonden er nogal blank tegenover. Ik was 
niet bij de betreffende vergadering, als 
die er al ooit is geweest. Zo ja, dan zou ik 
alsnog de notulen wel willen lezen. 

Ik herinner me nog dat Jan van der 
Pluijm zijn schouders ophaalde toen 
ik vroeg of zo’n policywijziging geen 
hoofd redactioneel fiat behoefde : “Wat 
kan IK daar nou aan doen?”

Toen ik terugkwam uit Londen (1996) 
waaide er een heel andere wind. Hoofd
redacteur Broertjes wilde mij nota bene 
chef Sport maken: ‘Jij moet de snel
heidssporten en boksen weer de krant in 
werken.’ Ik had om andere redenen geen 

oren naar het aanbod. De sportredactie 
ook niet. Dus dat kwam mooi uit. 

Maar auto en motorsport keerden intus
sen toch wel terug in de krant. Ik schreef 
– meestal vanaf de buis – over alle 
Grands Prix tot mijn pensioen in 2003, 
onder chef Sport, althans tot zijn pen
sioen: Ben de Graaf. Geen kwaad woord 
gevallen in die tijd, trouwens.

En dan ook nog: ik reed motor en had 
het overleefd? Ik heb pas in 1983 mijn 
motorrijbewijs gehaald, in Bonn. Van
wege mijn ene oog kon dat daar toen via 
een zogenaamde Idiotentest. 

Maar fan was ik zeker en nog altijd. En 
ik vind dat de Volkskrant mijn erfenis 
tegenwoordig heel adequaat behandelt. 

Beetje makkelijk stukkie, Ben! Maar 
ongetwijfeld mooi opgeschreven.

Henk Strabbing

In de maling genomen?

‘Zo weinig
deden we er
niet aan’
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Je hoeft je in Nederland niet te 
vervelen. Daar zorgen onze media 
wel voor. Wordt er niet gebakken of 

geschilderd – of naar boeren gekeken die 
hunkeren naar een vrouwelijk zoogdier 
in de bedstee – dan zijn er altijd wel de 
kwestietjes die iedereen tot een mening 
verleiden en sommigen er zelfs toe 
brengen – ojee – die mening kenbaar te 
maken. Dat heet democratie. 

Vandaag had de publieke radio weer een 
lekker kluifje voor twitteraars en andere 
zenuwenlijders. Het ging over de For
mule 1races die een schatrijk konings
kind in Zandvoort op zijn circuit in ere 
wil herstellen. Hij had de staat daarvoor 
zeven miljoen euro gevraagd. Maar dat 
ging de staat – in handen van de asfalt
partij VVD – niet doen. Men wilde wél 

de infrastructuur faciliteren – wat óók 
een lieve duit kost, maar daar merk je als 
burger niets van. 

Ik heb daar weinig aan toe te voegen. 
Sommige onzin is zo verpletterend dat je 
er vanzelf het zwijgen toedoet.

Gebrul
Slechts één opmerking moet me van het 

hart. Heeft iemand zich al gerealiseerd 
hoeveel lawaai die hysterische ben
zinemonsters tot ver in NoordHolland 
teweeg zullen brengen? Daarbij valt het 
gebrul van Schiphol in het niet. 

Wandelaars – in de prachtige Ken
nemerduinen bijvoorbeeld – worden met 
inmiddels 8,4 miljoen personenauto’s 
in Nederland – 8,4 miljoen! – weer wat 
zwaarder op de proef gesteld, terwijl 
zij toch doen wat het kabinet van ze 
vraagt, sportief bewegen om de kosten 
van de gezondheidszorg te drukken. 

Autoraces hebben niets met sport 
te maken. Het is een strijd tussen au
tomerken als Mercedes, Ferrari, Honda, 
Toyota, Ford en Renault.  Hun CEO’s en 
aandeelhouders hebben geen boodschap 
aan het spelelement dat lang geleden ook 
de autosport kenmerkte. Het is nu, met 
55 miljoen mensen die wereldwijd de 
wedstrijden op de televisie volgen, big 
business. Niet het plezier van de massa 

telt, maar de winst van de autoindustrie, 
die met haar marketing volop van deze 
‘sport’ profiteert. Wagens en coureurs zijn 
rijdende reclameboodschappen die de 
publieke media gratis en voor niets onder 
de fans verspreiden. Het commerciële 
Liberty Media dat over alle tvrechten 
gaat, is voor 18,7 % eigenaar van het 
bedrijf dat de wedstrijden regelt. 

Tabak
Vergeleken met andere sporten – waarin 

óók veel geld omgaat – is de autosport 
geen feest van lichaam en geest, maar 
een event dat geld moet opleveren, 
veel geld, steeds meer geld. De man 
die als eerste de Formule 1wedstrijden 
op wereldschaal organiseerde, de Brit 
Bernard Ecclestone, verdiende er miljoe
nen mee. Alleen de televisierechten al 
brachten hem gigantische bedragen in het 
laatje. Het privévermogen van Ecclestone 
wordt geschat op 2,4 miljard pond. Hij 
verwekte schandaal toen bleek dat hij de 
Britse Labour Party een miljoen pond had 
geschonken om de tabaksindustrie fiscaal 
te ontzien. De  producenten van het genot 
dat longkanker heet, waren zijn belangri
jkste sponsors. Hun klanten rookten – en 
zopen – zich een ongeluk. 

Het zaakje stonk en is blijven stinken.
Willem Kuipers

Moderne krant
Ik ben een van de door De Graaf zelf 

geworven opvolgers. Formule 1 en vrou-
wenvoetbal hebben niet echt niet mijn 
belangstelling, maar ik zie de noodzaak 
van de berichtgeving daarover. We wil-
len een moderne krant zijn die van alle 
ontwikkelingen in de (sport)wereld be-
richt. Dus vinden deze twee onderwer-
pen ook hun weg in onze kolommen.  

 John Volkers

Hysterische benzinemonsters
Kennemerduinen.               Foto Jacques de Jong


