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Pagina 2: Tussen
Hel en Tour

De buitenlandse correspondenten, in 
vergadering bijeen, buigen zich over 
een controversieel onderwerp. Plotse-
ling bijt onze man in Brussel, Kees Sik-
kink, collega Jacqueline Wesselius (Pa-
rijs) toe: ‘En hou jij je mond!’
‘Maar Kees, ik zeg helemaal niets.’
‘Nee, maar je denkt het!’

Inzendingen: volksknar@gmail.com

Wim de Valk en Ad Overeem, samen 177

Ad Overeem (midden) is op 17 juni 96 jaar geworden. Onlangs was hij op bezoek bij oud-collega 

Wim de Valk in Zoetermeer. Wim is 81 jaar. Rechts zijn vrouw Riet.          Foto Suzanne Baart

‘Hans Melchers kan ons niks maken’
Maud Effting aan de bel, terwijl ik in 
Frankrijk zit. Ik  wist meteen dat de pleu-
ris was uitgebroken: Hans Melchers had 
de publiciteit gezocht. De Telegraaf van 
11 juni was ermee geopend.
Melchers – multimiljonair/chemie-in-
dustrieel - is boos op het bestuur van de 
naar hem genoemde stichting. Deze biedt 
geldelijke steun aan slachtoffers van 
ondeugdelijke berichtgeving, die zelf het 
geld niet hebben om te procederen.
Melchers heeft een miljoen euro aan de 
stichting geschonken. Na de ontvoering 
van zijn dochter enkele jaren geleden, 
ervoer hij hoe moeilijk het is te vechten 
tegen media. Omdat de ontvoerders als 
losprijs cocaïne eisten, werd Melchers 
door enkele media ten onrechte drugs-

handelaar genoemd.
Ik zit vanaf het begin in het bestuur, 
samen met advocaat Herman Doeleman 
(voorzitter), de oud-ministers van Justitie 
Dries van Agt en Job de Ruiter en Hugo 
Arlman, ex-Vrij Nederland, nu freelan-
cer. De Ruiter is eruit gestapt vanwege 
gezondheidsproblemen van zijn vrouw.

We hebben tientallen aanvragen geho-
noreerd, waaronder eind 2007 die van 
Volkert van der G., de moordenaar van 
Pim Fortuyn. Hij procedeerde met succes 
tegen De Telegraaf die hem op ondeug-
delijke gronden beschuldigde van nog 
een moord. Van der G. had een pro deo-
advocaat; de stichting stond garant voor 
de griffiekosten van 1100 euro.

Melchers werd woedend toen hij dit 
hoorde. Hij vindt het schande dat van 
zijn centen een moordenaar werd bij-
gestaan. Hij eist het aftreden van de be-
stuursleden en hij wil zijn geld terug. 
Maar helaas. Het stichtingsbestuur is on-
afhankelijk en weldoener Melchers heeft 
over het door hem geschonken geld niets 
meer te vertellen. Het bestuur heeft con-
form de statutaire doelstelling gehandeld 
en gaat door met de stichting onder een 
andere naam: Juridische Ondersteuning 
tegen Onrechtmatige Mediaberichten 
(JOTOM). Melchers heeft laten weten 
ons persoonlijk juridisch te zullen aan-
pakken. Daar zitten wij niet mee, ons 
treft geen enkele blaam.

Victor Lebesque 

Jacqueline Wesselius met pensioen
Begin deze maand 
is Jacqueline Wes-
selius opgehouden 
met haar vaste baan 
bij De Journalist. Ze 
gaat met pensioen. 
Zij was van 1972 
tot 1984 in Parijs 
correspondent voor 
de Volkskrant. Ze 
is vanaf 1978 enkele jaren getrouwd ge-
weest met Lambiek Berends, ook ex-
Volkskrant.

In 1972 werd zij de opvolger van Bob 
Groen na een aanbod van Jan van der 
Pluijm. Dat aanbod was opmerkelijk, 
want vrouwen in de journalistiek waren 
in die dagen nog uitzonderlijk.

Vanuit Parijs leverde ze met zeer grote 
regelmaat bijdragen aan de Volkskrant-
rubriek Dag in Dag uit, het subversieve 

hoekje van de krant, waarin onderwerpen 
werden behandeld die te controversieel 
leken om als regulier nieuws te worden 
behandeld. Daar werden jaarverslagen 
en rapporten van Amnesty International 
ondergebracht, de cartoons van Stefan 
Verwey, en uiteraard alles wat met femi-
nisme te maken had. Jacqueline ontbrak 
niet vaak in het colofon van de rubriek, 
die destijds achtereenvolgens werd geleid 

door Ineke Jungschleger, Henk Huurde-
man en Lambniek Berends.

Na terugkeer in Nederland schreef Jac-
queline voor talrijke bladen, ook interna-
tionaal.Daarna werd ze redacteur van De 
Journalist.  

Jacqueline gaat met pensioen. Maar 
reken er niet op dat de journalistiek nu 
verder niets meer van haar zal vernemen. 
(Bron: De Journalist)
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Onze ouwe knarren kennen allemaal 
wel een verhaal dat in hun herinne-
ring is blijven hangen als hun mooiste, 
gekste, leukste, meest opmerkelijke of 
meest spraakmakende stuk.
In deze afl evering Frans van Schoon-
derwalt over Michel Pollentier die 
betrapt werd met onder zijn oksel een 
rubberen peer met andermans urine. 
Juli 1978.
(Eerder gepubliceerd in het boek Tussen 
Bordeaux en Alpe d’Huez, 2003)

Scheen die dag de zon? Of was het 
van dat grijze weer dat in de bergen 
renners onzichtbaar maakt? 

Ik weet het niet meer. Het is ook niet 
meer in de krant terug te vinden. Voor 
een dergelijke futiliteit was geen plaats. 
Evenmin voor de lyrische beschrijving 
van een renner met een onooglijke stijl. 
Of voor de opmerking dat hij nooit een 
schoonheidsprijs wint, maar wel de dag-
prijs, en misschien een stukje onsterfe-
lijkheid.

Onsterfelijk ja, dat werd de Belgische 
coureur Michel Pollentier wel. Maar niet 
op de manier die hij voor ogen had toen 
hij l’Alpe d’Huez bedwong.

‘Dopingschandaal rond Pollentier’, was 
de kop waarmee de sportpagina van de 
Volkskrant op 17 juli 1978 opende. De 
eerste zinnen: ‘Om vijf over vier hief 
hij op het erepodium vermoeid zijn met 
bloemenruiker getooide rechterhand op, 
twee uur en drie kwartier later verdween 
Michel Pollentier op smadelijke wijze 
uit de Ronde van Frankrijk. Betrapt op 
fraude bij de dopingcontrole.’

Twee uur en drie kwartier. Meer was 
er niet nodig om een renner voorgoed te 
brandmerken (door eigen toedoen natuur-
lijk!). En meer was er ook niet nodig om 
deze verslaggever het mooiste verhaal af 
te pakken dat hij ooit schreef, of ooit nog 
zou schrijven.

Alles wees er op dat het De Dag van 
Pollentier zou worden en naarmate die 
dag vorderde, begon het ook De Dag van 
Mezelf te worden! Het kon niet missen. 
De eenzame worsteling van die fi etsende 
dwerg met de Alpenreuzen zou het ver-

slag opleveren, waarop menige journalist 
zijn hele leven -meestal vergeefs- wacht. 
Het verslag dat zelf historie wordt door 
over een historische gebeurtenis te schrij-
ven.

Tussen hijgerige toeristen worstelde 
Pollentier zich naar de top, naar de dag-
prijs en ook nog eens naar de gele trui. 
Alom euforie in het Belgische kamp, 
en in de tot perszaal omgebouwde kerk 
van l’Alpe d’Huez ratelden dan ook de 
schrijfmachines van de Belgische col-
lega’s het hardst. Af en toe leken ze zelfs 
te jubelen.

Het was zo’n dag dat zich in het 
hoofd als vanzelf het proza vormt 
waarnaar je al jaren uitkijkt. Het 

was de tijd dat sportjournalistiek zich 
graag met beeldende taal bezig hield, 
met superlatieven en gewaagde verge-
lijkingen. Op l’Alpe d’Huez trok ik alle 
registers open. Er stond geen maat op 
de heroïsche prestatie van Pollentier en 
dientegevolge ook niet op die van mij.
De slotzin kwam in zicht, de zin die de 
lezer de volgende ochtend nog even naar 
adem zou doen happen. Het voetstuk 
voor Pollentier was op papier van im-
mense omvang geworden, en niemand 
kon hem er nog vanaf halen.

Niemand?

Na twee uur en drie kwartier betrad 
Tourdirecteur Félix Lévitan met 
somber gezicht de persruimte. 

Vrijwel automatisch vielen de schrijfma-
chines stil. Met omfl oerste stem moest 
hij, hélas, chers confrères, mededelen dat 
de coureur Pollentier tijdens de doping-
controle betrapt was op fraude.

Weg dagprijs, weg gele trui. En nog 
veel erger: weg verhaal! Nooit eerder 
voelde ik me zo gefl ikt. Mijn mooiste 
verslag de nek omgedraaid. Door een 
Belgische renner!

In blinde woede verscheurde ik dat 
sublieme verhaal en gooide de snippers 
in een prullenmand. Voorgoed verloren!

Het vervelende achteraf is dat ik daar-
door niet meer kan bewijzen dat het in-
derdaad zo’n geweldig verslag was.

Frans van Schoonderwalt
PS Na de fraude van Pollentier werd 

Hennie Kuiper op l’Alpe d’Huez tot dag-
winnaar uitgeroepen en Joop Zoetemelk 
kreeg de gele trui.

Michel Pollentier pakte 
mijn mooiste verhaal af

Pollentier nog voordat hij was betrapt.

Een opvallend helblauw lint van wieler-
shirts trok zaterdag 13 juni door het 
zomers groene landschap in de Kop 
van Noord-Holland. Vijfentwintig fi et-
sers onder leiding van John Volkers en 
Bert Wagendorp waagden zich, voor 
het merendeel gestoken in de nieuwe 
Volkskrant shirts, aan de Hel van 
Waarland, 120 kilometer van start tot 
fi nish.

Daar viel te beluisteren dat de wielershirts 
regelmatig opvallen. Vooral de afbeelding 
van een opgevouwen Volkskrant in de 
achterzak blijkt een aandachtstrekker die 
talrijke passanten een opmerking ontlokt.. 
‘Zo zijn we wel gedwongen ons netjes te 

John Volkers en Bert Wagendorp.
Tekst en foto Jacques de Jong

Helblauwe shirts onder helblauwe lucht
gedragen’, vond een deelnemer.

Alles zat mee. Start en fi nish bij John en 
Marion Volkers in Waarland. Daartussen 
veel zon, weinig wind en een aantrekkelijk 
tempo. (Gemiddelde 27,6.) ‘We hebben 
deze keer sociaal proberen te fi etsen’, 
stelde Bert Wagendorp na afl oop vast.  

Twee ouwe knarren karden mee in het 
peloton, goed getraind en helemaal fi t. 
Verder geen problemen.
Zie meer foto’s op:
http://picasaweb.google.com/volksknar/
HelVanWaarland2009?authkey=Gv1sRg
CPragtiSqJei0wE#
en http://picasaweb.google.nl/bosrolf/
HelVanWaarland2009#


