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Alphen aan den Rijn, 8 september 2020 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Middels dit schrijven dienen wij een klacht in tegen het NRC en de NOS wegens de volgende feiten: 

 

De NOS  én het NRC stoppen niet met het framen van Viruswaarheid als bedreigend. Daarmee 

maken zij zich schuldig aan laster en smaad. 

 

In een tendentieus artikel op de websites van de NOS en het NRC d.d. 8 september 2020 schrijven zij 

dat "politici vertellen dat de sfeer met name grimmig is geworden door aanhangers van 

boerenorganisatie Farmers Defence Force en de groep Viruswaarheid, die tegen de 

coronamaatregelen is". (Bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/07/politici-dreiging-neemt-toe-

a4011119 & https://nos.nl/artikel/2347260-politici-voelen-zich-vaker-en-ernstiger-bedreigd.html) 

 

De mainstream-media in Nederland maken zich al vanaf het begin van de 'corona  - crisis' schuldig 

aan vooringenomen verslaggeving.  

 

In de Code voor de Journalistiek, door het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren (2008), 

die we aantreffen op de website van de Nederlandse Vereniging van Journalisten ( Bron: 

https://www.nvj.nl/ethiek/ethiek/code-journalistiek-nederlands-genootschap-hoofdredacteuren-

2008) lezen we onder het kopje 'waarheidsgetrouw' o.a. het volgende: 

 

1. Bij het doorgeven van nieuws neemt de journalist de werkelijkheid zoals hij die aantreft en 

waarneemt als uitgangspunt. De verificatie van feiten en de weergave van uiteenlopende meningen 

belichaamt het journalistieke streven naar objectiviteit. 

 

2. De journalist brengt in de berichtgeving een duidelijk onderscheid aan tussen feiten, beweringen 

en meningen. 

 

Waar vinden we in de artikelen van de NOS en het NRC de 'verificatie van feiten?' En waar 'het 

onderscheid tussen feiten, beweringen en meningen?' Ook treffen we geen 'weergave van 

uiteenlopende meningen' aan! 

 

Onder het kopje 'Fair' in de code lezen we het volgende: 

 

17. Het zoeken naar hoor en wederhoor is een journalistiek basisprincipe. In het bijzonder bij het 

publiceren van beschuldigingen of verdachtmakingen aan het adres van een persoon of organisatie, 

past de journalist wederhoor toe. De beschuldigde krijgt voldoende gelegenheid, liefst in dezelfde 

publicatie en zonder onredelijke tijdsdruk, te reageren op de aantijging. 



 

Waar vinden we in de artikelen van de NOS en het NRC  'hoor en wederhoor?'  Dat zou volgens de 

code  in het bijzonder moeten worden toegepast 'bij het publiceren van beschuldigingen of 

verdachtmakingen aan het adres van een persoon of organisatie.' 

 

Wij vinden de afkalvende objectiviteit van de verslaglegging in Nederland zeer zorgelijk. In tijden van 

crises maar ook daar buiten, moet de lezer van kranten en journalistieke websites ervan uit kunnen 

gaan dat journalisten zich aan de eigen code houden. 

 

Graag ontvangen wij binnen 10 dagen een inhoudelijke reactie op onze klacht. 

 

Hoogachtend, 

 

P. Kuit en J.J.P. Kuit 

Team Doe Zelf Normaal 

www.doezelfnormaal.nl 
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