
 

 (76) Sociale Media Bedenkknop. 

Afgelopen zondag trof de zwarte Nascar-coureur Darrell “Bubba” 
Wallace een strop aan in zijn pit box op het circuit van Talladega in 
de staat Alabama. Op dit circuit stond voor de maandag een race 
op het programma. Wallace is de enige zwarte coureur in de Nascar 
Cup Series. Naar aanleiding van de dood van George Floyd sprak 
Wallace zich regelmatig uit tegen racisme en ongelijkheid. Wallace 
liet ook de tekst Black Lives Matter op zijn racewagen zetten. 
Daarnaast droeg hij tijdens een recente race ook een T-shirt met de 
tekst “I can’t Breathe”. Na een oproep van Wallace werd onlangs de 
zogeheten confederatievlag, die in de ogen van veel zwarte 
Amerikanen een symbool van racisme is, in de ban gedaan bij de 
Nascar-circuits. De conclusie is dan ook gauw gemaakt. Deze strop 
is er door een racist, door een tegenstander van de Black Lives 
Mater beweging, door een blanke in de pits gelegd. Walgelijk. Op de 
sociale media ging het weer los. Ook Wallace liet zich niet 
onbetuigd. Tijdens de race op maandag eindigde hij veertiende, 
maar hij voelde zich winnaar na afloop. Hij vertelde, dat hij de 
degene die de strop in zijn pit box had neergelegd, wilde laten zien 
dat hij zijn glimlach niet liet afpakken. Hij zou blijven doorgaan. 
Maar hoe was de werkelijkheid toch anders. Gisteren kwam de aap 
uit de mouw. Na een grondig onderzoek door de FBI, dat de 
afgelopen dagen door vijftien speciale agenten was uitgevoerd, werd 
geconcludeerd, dat de s opgespoord videomateriaal kon de FBI 
bewijzen dat de strop daar al lag sinds oktober 2019 en niemand 
kon volgens de FBI eerder dan een week voor de race hebben 
geweten, dat de zwarte autocoureur pit box 4 zou krijgen. Het 



Openbaar Ministerie zal daarom niet tot vervolging overgaan. Naar 
aanleiding van deze uitkomst heb ik nergens meer een reactie van 
Wallace gelezen. Ook de uitkomst van het FBI onderzoek was een 
klein stukje in de krant. Zo gaat het dus regelmatig op de sociale 
media. Kijk naar de reactie op een uitzending van Voetbal Inside. 
Menig BN’er ging los. Geweldig trots allemaal, dat zij op sociale 
media toch maar iets durfden te zeggen over de niet erg gelukte 
grap van Derksen. Met de rechter wijsvinger wees je vroeger naar 
iemand als je hem iets duidelijk wilde maken. Je kon hier dan ook 
direct op reageren. Nu worden de wijsvingers gebruikt voor het 

toetsenbord om via de sociale media te wijzen op gemeend onrecht, 
racisme, discriminatie. Als de werkelijkheid echter anders blijkt te 
liggen, dan hoor je er niets meer van. Er zijn maar weinigen, die 
hun gif keutel weer intrekken en er op terug komen. Of via een 
heel klein berichtje. In het strafrecht heb je bij een klacht delict 
een bedenkperiode van 8 dagen. Ik zou het heel prettig vinden, dat 
er op alle sociale media een zogenaamde bedenkknop komt zitten.  
Je hebt dan 8 dagen de tijd om te onderzoeken hoe het nu precies 
zit en niet direct allerlei onzin gaat uitkramen of de waarheid 
verdraaid. In plaats van 8 dagen mag het wat mij betreft ook nog 
wel 24 uur zijn. Dit voorkomt volgens heel veel ondoordachte 
reacties en ergernis en daardoor weer tegenreacties. 
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