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Na veertig jaar pionierswerk voor vrouwelĳke journalisten

Nog werk genoeg voor Vrouw & Media
E STICHTING Vrouw &
Media, opgericht door
drie Volkskrantvrouwen,
bestaat veertig jaar.
Maria Hendriks beschreef de
pioniersjaren. Haar stuk is binnenkort te lezen op de website
van V & M. Er is nog steeds
werk aan de winkel. Jacques
de Jong vroeg ernaar.
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Hoe ontstond Vrouw & Media?
‘Vrouw & Media is geboren begin jaren
tachtig op de redactie van de Volkskrant
waar toen al enige jaren zorgelĳk werd gesproken over het feit dat er steeds maar
weer vrouwen van de redactie vertrokken
en er maar weinig vrouwen solliciteerden.
De vrouwen op de krant, in die tĳd 14 van
de 110 redacteuren, kwamen af en toe bĳeen en werden daarover geraadpleegd door
de redactieraad. Zĳ stelden voor in advertenties vrouwen nadrukkelĳk uit te nodigen en de mogelĳkheid tot parttime werken in te voeren. Want vrouwen die kinderen wilden, vertrokken.
‘Daar kwam bĳ dat uit lezersonderzoek
bleek dat mannelĳke lezers beter bediend
werden dan vrouwelĳke. Mannen lazen in
die tĳd graag over sport, economie en politiek; vrouwen waren vooral geïnteresseerd
in cultuur en maatschappelĳke vraagstukken als consumentennieuws, opvoeding,
gezinsvormen, kinderbescherming, emancipatie. Die onderwerpen werden voornamelĳk aangedragen door de vrouwen ter
redactie maar gezien als ‘zacht’ waardoor
ze het nogal eens aflegden tegen het ‘harde’ nieuws.’
Wat was de aanleiding?
‘We gaven adviezen maar er veranderde
weinig. De mannen op de krant deden heel
angstig over het Vrouwenberaad. De andere aanleiding was internationaal. Op de
tweede vrouwenconferentie van de Verenigde Naties in 1980 in Kopenhagen werd
de positie van vrouwen in de journalistiek

De vrouwen aan de basis van Vrouw & Media: van rechts af: Truus Ruiter, Erna van
den Berg, Maria Hendriks,Agnes Koerts, Michèle de Waard en Suzanne Baart. Riet
Lina (geheel inks) als secretaresse hoofdredactie viel erbuiten.
Foto Wim Ruigrok

aan de orde gesteld. Er waren in die tĳd
weinig vrouwen werkzaam bĳ nieuwsmedia en die er zaten waren meestal jong, verdienden weinig, maakten geen carrière en
hadden geen kinderen. Er zaten vrĳwel
geen vrouwen op beleidsfuncties, er waren
geen vrouwen hoofdredacteur, geen vrouwelĳke chefs, en nauwelĳks vrouwen in
commissies en raden. Daardoor werd door
mannen bepaald wat nieuws was en welke
onderwerpen verdieping verdienden.’
Hoe kwamen jullie tot het oprichten van
een stichting?
‘Van wie het idee kwam weet ik niet
meer maar Agnes Koerts was naar Kopenhagen geweest, Suzanne Baart naar de
eerste VN-vrouwenconferentie en met z’n
drieën besloten we ons heil buiten de krant
te zoeken.
‘Eerst moest onderzocht worden hoe de
stand van zaken was. We stapten naar het
ministerie van VWS voor subsidie en toen
we daar gehoor kregen, besloten we met
hulp van juriste Gabi van Driem tot oprichting van de stichting.’
�
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Qatar? Het gaat allemaal
om geld.
Ben de Graaf wil het er
niet meer over hebben.
Pagina’s 3 en 4

�
Maria Hendriks.

Foto Jacques de Jong
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Ben de Graaf (86) waarschuwt journalisten in de sport

De kritische benadering zie ik niet meer
Van 1963 tot 1996 zat Ben de
Graaf bĳ Sport op de Volkskrant, 26 jaar als chef. Beroemd om zĳn eigen, uitgesproken mening, tegen autosport en boksen. Destĳds wilde
hĳ al de buitenspelregel bĳ het
voetbal afschaffen. Dat wil hĳ
nu nog. Guus van Holland (exVolkskrant/NRC) zocht hem op.
ls we bĳ de deur staan om afscheid te
nemen, wil Ben de Graaf (86 jaar,
waarvan 60 jaar getrouwd met Thea)
nog even kwĳt dat hĳ het toch wel jammer
vindt dat Nieuw-Zeeland in de halve finale
van het WK cricket van Pakistan heeft verloren. ‘Ik ben eigenlĳk altĳd een beetje
voor Nieuw-Zeeland.’ Cricket. Ben (van
1963 tot 1996 op de sportredactie van de
Volkskrant) kan het niet nalaten over een
van zĳn favoriete sporten te praten. Uren
kan hĳ ernaar kĳken op de BBC.
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Uren zou hĳ ook kunnen praten over
cricket en over biljarten, zĳn andere favoriete sport. Hĳ speelt nog steeds in het biljartzaaltje achter zĳn huis. Het gaat niet
meer zo soepel, bekent hĳ. Geen energie
meer, legt hĳ uit. ‘Biljarten is niet alleen
een kwestie van techniek en concentratie,
maar ook van energie.’
Zo werd hĳ laatst gebeld door coryfee
Dick Jaspers die hem wilde uitleggen
waarom hĳ een partĳ tĳdens het Wereldbekertoernooi in Veghel (waar Ben op uitnodiging ook aanwezig was) had verloren.
‘Een paar simpele driehoekjes waren bĳ

Ben de Graaf voor zĳn tuinhuis annex biljartlokaal.

Jaspers mislukt. Dick wilde mĳ vertellen
dat het kwam door vermoeidheid. Dat begreep ik meteen. Als je door vermoeidheid
geen concentratie meer kan opbrengen en
dus geen energie meer hebt, kan het misgaan. Jaspers had wel een half uur nodig
om het uit te leggen en zich tegenover mĳ
te verontschuldigen.’
Op de schoorsteenmantel staat een kolossale beker, de Ben Bokaal. Ben grinnikt
en verklaart dat het de hoofdprĳs is voor
het familietoernooitje dat jaarlĳks wordt
gespeeld in zĳn biljartzaaltje. ‘Allemaal
kinderen en kleinkinderen, en een oude
vriend, die eraan meedoen. De laatste keer
won mĳn kleinzoon Jelle. Een aardig talent, zeker’, zegt Ben zoals hĳ dat altĳd
heeft gedaan. Als hĳ iets goed vindt, volstaat hĳ met het woord ‘aardig.’
Beweer nooit dat hĳ niets om voetbal
geeft. Dat doet hĳ wel, hĳ heeft zelf op
amateurniveau gevoetbald en speelde in
het redactie-elftal van de Volkskrant.
Als sportverslaggever wilde hĳ zĳn taak
serieus nemen. ‘Een journalist hoort zĳn
eigen observatie te volgen. Niet als liefhebber meegaan met wat de coach en de
spelers vinden. Dan volg je niet meer je eigen weg.
‘Ik schreef altĳd op wat ik dacht en zag.
Dat liet ik me niet afnemen door anderen.
Ik begreep waarom coaches en spelers mĳ
te kritisch vonden, maar daar had ik geen
boodschap aan. Ik zat niet op de perstribu-
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Foto ‘s Jacques de Jong

ne met een Oranjeshirt aan, ik was een observator met een eigen mening.’
In 1982 was ondergetekende naast Ben
aanwezig bĳ de wedstrĳd Frankrĳk-Nederland in het Parc des Princes, Parĳs.
Frankrĳk won met 2-0. Ben zat naast me,
trok aan zĳn pĳp (hĳ rookt nog steeds pĳp)
en zei als hĳ Six, Tigana en Platini een bal
zag stoppen en passen: ‘Kĳk, jongen, dat
is nou voetbal.’ Nederlandse media zeurden de volgende dag over de verkeerde opstelling van Krol bĳ een vrĳe trap, Ben liet
in zĳn verslag blĳken waarvan hĳ had genoten en waar Nederland tekortschoot.
Ben beklimt zĳn stokpaardje: ‘Geen
letter in de Volkskrant over cricket, wat
toch een wereldsport is. Geen letter over
biljarten. Alleen maar paginagrote verhalen over voetbal. Tja, het is een wereldsport. Maar geen kritisch woord. Die Willem Vissers kan wel aardig schrĳven, zeker. Maar dan gaat hĳ een boek schrĳven
over Van Gaal. Die man zal wel een goede
coach zĳn, maar volg hem dan kritisch.
Dat zie ik niet. Dan ben je niet goed bezig
als journalist.’
Ben de Graaf is weinig veranderd. Hĳ wil
niet mee met deze tĳd, waarin kĳkcĳfers
en abonnees volgens hem doorslaggevend
zĳn. ‘Wat ik dertig of veertig jaar geleden
al schreef, zou ik zo willen herhalen. Wat
de huidige voetballichting doet, is een
slecht voorbeeld voor de jeugd. Gaan vallen alsof de speler bĳna dood is, dat �

�

wordt steeds erger. Ik schreef over het
afschaffen van de buitenspelspelregel, wat
ze in het hockey wel hebben gedaan. Ze
hebben nog niet eens niet over de gevolgen
nagedacht.
‘Zoiets als twee scheidsrechters - ieder
een helft, want anders is het spel niet meer
te volgen - dat opperde ik dertig, veertig
jaar geleden al. Moet ik het dan nog een
keer opschrĳven? Het helpt niet. Maar laat
de jongere generatie dat dan doen. Nee, die
schrĳven vol begrip over een wedstrĳd en
hebben een heerlĳke wedstrĳd gezien.
Verder niks.’
Kritisch als altĳd volgt hj zĳn eigen
krant. ‘Ik lees zes kranten maar de Volkskrant is nog steeds de beste.’ Hĳ maakt
zich niet langer druk over wat gepubliceerd wordt. Maar toch: ‘De krant zit in
een glĳdende schaal van kritekloosheid.
Daar moet die Pieter Klok toch ingrĳpen:
dit wil ik, zo moet er geschreven worden.
Niet alleen over sport, maar zeker ook over

‘Schrĳf iets waarover
je mensen kan
laten nadenken’
politiek. Afstand bewaren, niet partĳdig
zĳn. Dat is de kunst.
‘Over kunst gesproken. Wat een onzin. Ik
geef toe dat ik geen kunstgek ben. Maar
waar gaat het over? Net als met die columns. Te veel, verhaaltjes kan iedereen
schrĳven. Maar schrĳf iets waarover je
mensen kan laten nadenken. Dat is de
functie van een columnist.’
Terug naar de sport, waaraan hĳ toch 26
jaar leiding heeft gegeven.
‘Mĳn sportredactie had mensen als Hans
van Wissen, Frans Ensink, Frans van

Schoonderwalt, Ronald ten Brink en
Guus van Holland. Niet alleen waren we
kritisch, maar vooral realistisch. Durf zo te
zĳn, dat vind ik nou zo mooi. Volg je eigen
weg, ga niet meedoen met het populisme.’
Ben ging in tegen de publieke opinie,
zeker wat betreft het Nederlands elftal.
Hoe zat het met bedreigingen? ‘Weinig
last van gehad. Behalve bĳ het WK 1974
in Duitsland, toen de spelers mĳ in het
zwembad gooiden. Ik had geschreven dat
Nederland tegen Brazilië wel erg hard
speelde, maar ze wonnen wel. Dat vooral
is me kwalĳk genomen. Hard? Het was
smerig. Maar nee, dat mocht ik niet schrĳven. Ik moest meedoen met de sfeer die in
Nederland heerste: we hebben van Brazilië
gewonnen, daar ging het om. Ik kreeg van
toenmalig hoofdredacteur Jan van der
Pluĳm wat betreft mĳn journalistieke invulling te weinig steun tegenover het
KNVB-bestuur. Die mensen wilden dat ik
Oranje steunde. Waarom deed ik dat dan
niet? Ik sta er nog steeds achter wat ik toen

Pasta
at zeg je niet. Dat mevrouw de persvoorlichter van de onderneming mooi is. Zulks zeg je ook niet van een
man die pers voorlicht. Of -liegt. Maar het kwam door wat ze
zelf vertelde. Het was in Fara San Martino, een klein dorp
midden in het oosten van Italië, met een grote fabriek. Van
De Cecco. Pasta.
Verslaggever en een kleine cameraploeg werden hartelĳk
ontvangen door een blonde vrouw van net in de twintig. Ze
wist wat de journalisten nodig hadden en hielp de ploeg ge-

D

schreef, maar dat chauvinisme telde
zwaarder.’
Nooit bedreigingen, weet Ben. ‘Af en toe
een ingezonden brief. De hoofdredactie
maakte er geen probleem van. Pluĳm vond
het wel goed, iemand met een eigen mening is goed voor de krant. Bovendien
staat het wel deftig als je bedreigd wordt.
‘Ik heb geen vrienden, hoogstens kennissen.’ Dat klinkt eenzaam, vooral omdat hĳ
zegt altĳd zĳn eigen weg te zĳn gegaan, en
dat nog steeds lĳkt te doen. ‘Ik houd niet
van Ajax bĳvoorbeeld. Ik heb altĳd iets tegen Amsterdammers gehad - met hun grote mond van ik ben de beste. Ik houd van
nederigheid. Doe gewoon, blĳf realistisch.
Als ik naar voetbal kĳk, is het PSV.
‘Sport is de bron van veel ellende.
Vooral voor de jeugd, daar begint het.’
En dan nog even bĳ het afscheid aan de
deur over het WK in Qatar: ‘Voetbal gaat
om geld. Dat weten we toch. Iedereen slikt
het, alles wat er gebeurt. Waarom zou ik
nog waarschuwen? Ik ben er klaar mee.’
Guus van Holland

routineerd door de fabriek en op visite bĳ een herenboer in
de buurt, leverancier van harde tarwe.
Onderweg vertelde ze het. Ze had bĳ de Italiaanse televisie
gewerkt. Ook in beeld. Tot ze werd afgedankt. Omdat ze te
oud geworden was. Niet meer mooi genoeg. Misschien toch
niet begin twintig?
Ze was er niet verbitterd om. En ze was een persvoorlichter
uit duizenden. Eentje die niet liegt.
‘Dus de tarwe voor uw pasta komt uit de omgeving?’
‘Welnee, mĳnheer. De akkers hier zĳn uitgeput. We moeten
tarwe uit Australië halen. Alleen willen Italianen dat liever
niet weten.’
‘En waarom, mevrouw, maakt u elk jaar een nieuw vormpje
pasta?’
‘Haha, mĳnheer, omdat wĳ Italianen gek zĳn.’
Wouter Klootwĳk
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Jan Keulen, oud-correspondent MiddenOosten luistert naar de vraag van een toehoorder bĳ de presentatie op 19 november
van zĳn boek De oorlog van gisteren in De
Nieuwe Boekhandel te Amsterdam. Op de
achtergrond zĳn uitgever Jurgen Maas. In
het boek heeft Jan Keulen zĳn herinneringen vastgelegd. Als de meest afschuwelĳke
noemde hĳ het bloedbad in het Palestĳnse
vluchtelingenkamp Shatila, Libanon, in
1982, waar met instemming van Israël ruim
2000 burgers werden afgeslacht. Zĳn verslagen bezorgden hem de naam van antisemiet, omdat hĳ Israël ‘te weinig aandacht gaf’. ‘Ook op de redactie werd ik
wantrouwend bekeken. Maar het was een
onzinnig verwĳt. Het maakte me monddood. Dat heeft me erg aangegrepen.’
Hĳ gaat wel het WK kĳken. ‘Onder druk van
de vakbonden kan het wel goed komen met
Qatar.’ Hĳ heeft er drie jaar gewerkt met
als taak de bevordering van de persvrĳheid.

Amper een jaar met pensioen of John Volkers haalt de televisie met zĳn boek Epke
van top tot teen over turnkampioen Epke
Zonderland. Zie hem hiernaast bĳ Jinek,
18 november. Uit de inleiding: ‘In 2012, hĳ
was net olympisch kampioen aan de rekstok geworden, koos het wassenbeeldenmuseum Madame Tussauds ervoor een
beeld van Zonderland te maken. Die eer is
voor de populairste, meest bewonderde
mensen in het land of wereldwĳd. Maar in
2022, bĳ het maken van de biografie over
Epke Zonderland, kwam het bericht naar
buiten dat het beeld van gouden Epke
naar de kelder van het Amsterdamse filiaal was verhuisd. Weg uit de directe belangstelling. Het was alsof er een boek uit
een overvolle kast viel, en Zonderland zelf
was niet op de hoogte.’ Een fragment hier.

Meer affiches:
eenmalige
exemplaren
Links een affiche uit de jaren zestig.
‘Elke morgen al ’t nieuws’. Daarmee
was buiten Limburg gerekend. Die lazen het als ‘alt nieuws’ oud nieuws
dus. Geen reclame derhalve.
De andere is de aankondiging van het
nieuwe Volkskrant magazine op 4 september 1999.
Redacteur Wim de Jong in het eerste
nummer over de naam: ‘Volkskrant Magazine - mooi wel, toch? Nuchter, strak,
modern, niet té bars, niet te fallisch.’
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