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Niet van plan te zwijgen
OPINIE Johan Derksen

Moment uit de
voorlopig
laatste Vero-
nica Inside,
gisteravond
twee weken
geleden.
Derksen: ,,Het
was en blijft
voor mij een
storm in een
glas water.”
FOTO VERONICA

Johan Derksen: „De wijze
waarop de ethische politie
de woorden weegt van
het enige tv-programma
waarin de gasten zich
geestelijk onafhankelijk
opstellen, is maniakaal.”
FOTO ANP

Sinds Johan Derksen twee weken gele-
den in Veronica Inside ter verantwoor-

ding werd geroepen om zijn veelbespro-
ken grap over Akwasi, hield hij zich be-

trekkelijk op de vlakte. In deze opinieru-
briek zet Derksen zijn gedachten uiteen.

Ik ken mijn beperkin-
gen; ik ben niet de leuk-
ste cabaretier van Ne-
derland, maar ik heb
wel eens slechtere

grappen gemaakt. De hyste-
rische reacties waren rond-
uit beangstigend. Het hele
land leek in de war en door-
gaans evenwichtige mensen
vertoonden paniekerig ge-
drag. Eigenlijk was ik de eni-
ge die rustig bleef, omdat ik
totaal niet werd gekweld
door een schuldgevoel. Het
was en blijft voor mij een
storm in een glas water.

Tijdens de demonstratie
op De Dam profileerde zich
plotseling een door Zwarte
Piet geobsedeerde rapper,
die de vredige demonstratie
kaapte met ongenuanceer-
de kreten en zelfs opriep tot
geweld. Tijdens het pro-
gramma Veronica Inside
werd een foto van Akwasi
getoond en vervolgens beel-
den van een andere demon-
stratie, waar een als Zwarte
Piet verklede man in beeld
verscheen. Daar maakte Re-
né van der Gijp een grap
over en ik voegde daar met
mijn cynische humor aan
toe: ’Weten we zeker dat het
Akwasi niet is?’

Gekkies
Er volgde geen enkele re-

actie. Pas toen er een gema-
nipuleerd fragment op Face-
book verscheen, brak een
sociale-mediaoorlog uit.
Voor- en tegenstanders be-
streden elkaar op een on-
smakelijke wijze. Je kunt
dergelijke gekkies, die de
uitzending niet eens heb-
ben gezien, niet serieus ne-
men, maar ze zijn blijkbaar
in staat een enorme rel te
veroorzaken.

En dan kunnen we altijd
blindelings vertrouwen op
Arie Boomsma. Hij maakt
deel uit van een groepje
pseudo-BN’ers dat meteen
adverteerders oproept geen
zaken meer te doen met een
programma waar racistisch
getinte teksten zouden wor-
den gebezigd. Arie zet je dan
meteen neer als een racist,
om dat twee dagen later
weer te herroepen; zoals ik
ook al voor homofoob ben
uitgemaakt, nadat ik homo’s
adviseerde uit de kast te ko-
men, omdat zo’n stap nooit
erger kan zijn dan jezelf nog
een dag langer verlooche-
nen. Nou vind ik Arie geen
NSB’er, maar wel de engste
man van dit land. Ik zal me
nooit verlagen tot een pu-
bliekelijke oproep om zijn
sportschool te mijden.

Als Arie van zich laat ho-
ren, kan Sunny Bergman
niet achter blijven. Zodra
Danny Vera tijdens Veroni-
ca Inside roept dat we ook
een app hebben, terwijl de
zwarte Natacha Harlequin
aan tafel zit, denkt Sunny te
verstaan dat Danny Vera
roept: ’We hebben ook een
aap’. Ach gut, arme Sunny.
De kleine meid hoort blijk-
baar wat ze wil horen.

Nederland is hypergevoe-
lig geworden. Ik realiseer
me dat tijden veranderen.

De wijze waarop de ethische
politie de woorden weegt
van het enige tv-programma
waarin de gasten zich gees-
telijk onafhankelijk opstel-
len, is maniakaal. En ik ben
geenszins van plan me door
die betuttelende meute de
mond te laten snoeren.

De laatsten
Ik heb het idee dat René

van der Gijp, Gerard Cox en
ik de laatsten zijn in dit land
die nog voor hun mening
durven uitkomen. Onze
presentator is intussen ook
al gehersenspoeld door de
zelfbenoemde goeroe Eus.
Wilfred Genee probeerde
me jaren structureel pittige
uitspraken te ontlokken,
maar toen het hem te heet
onder de voeten werd, nam
hij me die uitspraken op-
eens uitermate kwalijk. Er is
niets veranderlijker dan een

mens, maar als ik vanuit
Drenthe naar Hilversum
moet rijden, weiger ik met
meel in de mond te praten.
Ik neem de meningen van
BN’ers, adverteerders, co-
lumnisten, topvoetballers
en anonieme lafaards op so-
ciale media voor kennisge-
ving aan. Indien die groepe-
ringen de inhoud van ons
programma gaan bepalen,
ben ik weg.

Van slag
Zelfs de directie van Talpa

was enigszins van slag. Drie
dagen voor de bewuste uit-
zending zaten René van der
Gijp, Wilfred Genee en ik op
het hoofdkwartier in Laren
aan tafel met de Talpa-top:
John de Mol, Paul Römer,
Erland Galjaard en Marco
Louwerens. We werden
overladen met schouder-
klopjes: we waren spraak-
makend, onderscheidend,
authentiek en opiniërend.
De heren wilden dat wij een
dagelijkse talkshow gingen
verzorgen. Daar was binnen
ons Veronica Inside-team
niet iedereen enthousiast
over. Nadat mijn grap ver-
volgens een mediaoorlog te-
weeg bracht, hebben we
niets meer van die heren
vernomen. Daarom weet ik
me geen raad met al die lof-
tuitingen. Hebben ze nou
veel verstand van televisie,
of zijn het slechts notoire
opportunisten?

Ik heb geen idee of u mij
ooit nog terugziet in Veroni-
ca Inside, maar een mooier
afscheid dan de stekker er-
uit te trekken na een kijkcij-
ferrecord van 1,7 miljoen be-
staat niet.

Johan Derksen

Ik zie het als een voorrecht om het
Formule 1-circus achterna te reizen
voor deze krant. Zeker nu met Max

Verstappen een van de grootste arties-
ten in die mondiale sport van Neder-
landse komaf is. Tijdens de eerste week
in Oostenrijk, waar ik ben om verslag te
doen van de bijzondere opening van het
seizoen, valt mij op dat er sprake is van
een bepaalde loyaliteit.

Dat zit zo: De Telegraaf is al tientallen
jaren in het bezit van een zogeheten
permanente pas. Die accreditatie ver-
schaft normaal gesproken toegang tot
alle races in de koningsklasse van de
autosport. Ook in de jaren voor het
tijdperk Max Verstappen zaten mijn
voorgangers al vaak op de eerste rij. Het
is voor de internationale autosportfede-
ratie FIA een belangrijke reden geweest
om ons als enige Nederlandse medium
uit te nodigen voor de eerste drie Grand
Prixs van het seizoen. Twee keer in
Oostenrijk en daarna in Hongarije.
Onder strikte voorwaarden, dat wel.

De FIA liet mij dit weekeinde weten
dat, door de Max-factor, Nederland een
steeds belangrijker land voor hen wordt
om te bereiken. Vandaar dat ik in de-
cember ook aanwezig mocht zijn bij het
gala in Parijs.

Ondanks alle eisen die worden ge-
steld aan de 23 schrijvende journalis-
ten, dertig fotografen en acht tv-ploe-
gen, is deze trip een ervaring om niet
snel meer te vergeten. Alles is immers
anders. Geen publiek, eens in de vijf
dagen een coronatest, het continu dra-
gen van een mondkapje, noem het alle-

maal maar op. En dat terwijl er in de
rest van Oostenrijk nauwelijks iets is te
merken van het huidige coronatijdperk.
Veel maatregelen lijken ook voor de
bühne. Zelfs fotografen naast de baan
zijn bijvoorbeeld verplicht een mond-
kapje te dragen. Zouden zij nu echt een
voorbijrazende coureur van meters
afstand kunnen aansteken? Het is dui-
delijk dat de Formule 1 een voorbeeld
wil stellen en een drama als in maart in
Australië – toen het raceweekeinde op
de valreep werd afgelast – te allen tijde
wil voorkomen.

Toch krijgen de aanwezige journalis-
ten ook exclusieve content, om een
vreselijk woord te gebruiken. Bij de
vragen die tijdens de videopersconfe-
renties door de media ter plekke wor-
den gesteld, worden de betreffende
antwoorden alleen direct uitgezonden
in het mediacentrum op de Red Bull
Ring.

De lange dagen op het circuit en de
lezer het gevoel van de setting in Oos-
tenrijk proberen over te brengen, geven
veel journalistieke genoegdoening.
Zondag werd bijvoorbeeld bij het zien
van de startopstelling – het perscen-
trum biedt geweldig uitzicht op de
startgrid – al snel duidelijk dat Lewis
Hamilton een straf had gekregen en
Verstappen daardoor een plekje op-
schoof. Het duurde nog zeker een kwar-
tier voordat de bevestiging van de wed-
strijdleiding naar buiten kwam.

Het ter plekke verslag doen van live
actie blijft voor elke (sport)journalist
het summum en een absolute pre. In
welke hoedanigheid dan ook.

Live is het mooist

Voorrecht om bij start
van F1-seizoen te zijn
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