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De nieuwsbrief van de ombudsman voor de publieke omroepen

Is deze mail slecht leesbaar? Lees hem hier online!

NIEUWS

DE NIEUWSBRIEF VAN DE OMBUDSMAN
Welkom bij de nieuwsbrief die wij als Team Ombudsman regelmatig versturen. We geven je een
inkijk in afgeronde onderzoeken naar klachten die we krijgen over journalistieke producties van
de publieke omroepen. En in de achtergronden en ethische kwesties waar de journalistiek mee
te maken heeft. Zo blijf je sneller en simpeler op de hoogte van dat wat de ombudsman doet.
Nog geen abonnement op onze nieuwsbrief? Klik dan hier!

PODCAST

DE OMBUDSMAN LEGT UIT

EPISODE 3.3 DE ETHISCHE
SPELREGELS VAN DE

DE WORTELS VAN DE
JOURNALISTIEKE CODE VAN
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JOURNALISTIEK

DE NPO

De Journalistieke Code van de NPO, het is
mijn meetlat en kompas. De code bevat de
ethische spelregels waar alle journalistieke
uitingen bij de publieke omroepen aan horen
te voldoen.

De journalistieke code van de NPO is
gebaseerd op de Leidraad van de Raad voor
de Journalistiek en de Gedragscode voor
Journalisten van de Internationale Federatie
van Journalisten. Die Gedragscode bestaat al
sinds 1954 en is inmiddels verder uitgebreid;
de code bevat niet alleen de plichten waar
elke journalist “worthy of the name” zich aan
zou moeten houden, maar geeft ook aan
welke rechten journalisten hebben.

Zonder die code kan ik mijn werk niet doen.
Dan heb ik namelijk geen onafhankelijk kader
meer om mijn oordelen op te baseren; dan
worden de oordelen volledig afhankelijk van
‘wie die Ombudsman is en wat die vindt
kunnen en wat niet’. En dat is juist niet hoe
een ombudsman hoort te werken.
Maar voor wie geldt die code precies? Wie is
een journalist? En waarom zoúden
journalisten zich eigenlijk aan die code moeten
houden? Er is immers persvrijheid en vrijheid
van meningsuiting, dus waarom leggen we
journalisten dan regels op? In deze aflevering
van Achter de Klacht zoekt mijn stagiaire
Esmée Koeleman dat uit.
NAAR DE PODCAST

En zo zien we de code van de NPO ook: die
laat zien aan welke regels journalisten van de
publieke omroepen zich horen te houden om
journalistiek-ethisch correct te werk te gaan.
Maar de code is daarnaast ook een manier om
inzicht te krijgen in wat journalisten allemaal
wél mogen doen.

NAAR DE JOURNALISTIEKE CODE

IN GESPREK MET DE UNESCO-FAMILIE

Persvrijheid en journalistiek in
Nederland
De meeste mensen denken bij Unesco aan
werelderfgoed of aan wetenschap en niet aan
journalistiek. Maar Unesco heeft de
bevoegdheid om vanuit de Verenigde Naties
wereldwijd in actie te komen voor persvrijheid
en de veiligheid van journalisten. Ik ging
daarover in gesprek met commissielid Yvonne
Zonderop op de Unesco-familiedag.
We spraken vooral over persvrijheid. Recent
zakte Nederland namelijk flink op de ranglijst
voor persvrijheid van Reporters Sans
Frontières. Daarnaast gaf ik naar aanleiding
van vragen toelichting op het onderzoek over
Ongehoord Nederland. Ook discussieerden wij
over de rol van sociale media in
informatievoorziening, waardoor de rol van
journalistiek is veranderd. Want wat betekent
https://omroep.dmd.omroep.nl/x/?S7a1NPmfa2tpZGj_P8fW0MLC1Ph.ka2xpeH.nPxk2.zcovzUAr2U3BQ9KDMvBwAA99&Z=-1348357004
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journalistiek? En wat mag het publiek hiervan
verwachten?
NAAR HET GESPREK

BESTE OMBUDSMAN

BESTE OMBUDSMAN

SQUID GAME IN HET ECHT

'N-WOORD'

Twee ouders schrokken zich een hoedje toen
zij met hun kinderen naar het NOS
Jeugdjournaal keken en klaagden bij de
ombudsman: “Tot mijn verbazing kwam
vanavond op het Jeugdjournaal dat het spel
Squid Game nu in het echt gaat plaats vinden.
Zonder enige uitleg van hoe of wat. Weten
jullie wel wat er in dit zogeheten spel gebeurt?
Het is een groot moordspel. Zijn jullie je wel
bewust van wat dit met kinderen doet? Ik vind
dit zeer ongepast en dan druk ik me nog
enorm netjes uit.”

De ombudsman kreeg het verzoek te
onderzoeken of NOS Nieuws terecht de term
'n-woord' gebruikt voor zowel (sorry dat ik de
woorden hier helemaal schrijf) ‘nigger’ als
‘neger’. “Lange tijd waren zowel het woord
negro in Amerika en neger in Nederland
volstrekt normale woorden. Sterker nog: in de
bekende I have a dream-speech gebruikt
Martin Luther King zelf ook het woord negro.
Het woord nigger daarentegen is altijd al in
Amerika een scheldwoord geweest,” gaf de
mailer aan. 'N-woord' gebruiken voor beide
zou óvercorrect zijn.

Ik stuur zo’n klacht altijd eerst door, en de
eindredacteur van het Jeugdjournaal
antwoordde snel: “Jullie hebben volkomen
gelijk dat dit bericht niet zo door ons gebracht
had mogen worden. Het was een fout, door
een moment van onoplettendheid bij de keuze
van onderwerpen voor de rubriek ’Check Dit
Dan’. Het is zeker geen excuus, maar in de
drukte van de dag werd snel ingeschat dat dit
nieuwtje kort en eenvoudig in deze rubriek een
plekje kon krijgen. Bij heftige
nieuwsonderwerpen besteden we altijd veel

De taalcommissie van de NOS antwoordde
dat de uiteenzetting over de historische
verschillen tussen de woorden hout snijdt.
Maar ze worden tegenwoordig in brede kring
allemaal beschouwd als onacceptabel, en dus
gebruikt de NOS de overkoepelende term ‘nwoord’. In het artikel waarover de klager
schreef gebruikte een agent “een sociaal
onacceptabele term om een zwart persoon
aan te duiden. Of hij nu ofwel 'neger' ofwel
'nigger' gebruikte, doet er minder toe,” vond de
taalcommissie.
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zorg aan tekst, aanpak en beeldkeuze. Maar
in dit geval, met deze ‘speelse rubriek’ in het
achterhoofd, hebben we simpelweg de impact
onderschat die dit bericht – zeker zo kort door
de bocht - kan hebben op sommige kinderen.”
De klacht besprak hij met de redactie. En hij
bedankte de ouders dat zij de moeite namen
om een klacht bij de ombudsman in te dienen.
“Dit scherpt ons en helpt onze redactie bij de
dagelijkse keuzes en aanpak van het nieuws.”

De ombudsman doet doorgaans geen
uitspraken over de (on)wenselijkheid van
woordkeus: taal is een levend organisme, en
het brede publiek dat die taal gebruikt heeft de
zwaarste stem. Nieuwsredacties lopen zelden
voorop in talige veranderingsprocessen, en
dat is goed. Maar er is één belangrijke punt
waar ik wél iets van zeg. In citaten verander je
woorden niet, naar analogie van andere
punten in de journalistieke code (bijvoorbeeld
dat je video of audio ook niet bewerkt).
Journalisten maken citaten nog wel eens wat
netter, als een spreker erg hapert of zich
verspreekt, bijvoorbeeld. Maar echte
woordwijzigingen die de strekking van een
citaat zouden kunnen veranderen, moeten
uiteraard achterwege blijven.

UITSPRAAK

Onderzoek Ongehoord Nederland
In publicaties van omroep Ongehoord Nederland is de
Journalistieke Code van de NPO op diverse punten
geschonden. Het gaat onder meer om schending van de
code op het punt van betrouwbaarheid en het passief en
actief bijdragen aan verspreiding van aantoonbaar
onjuiste informatie. Ook wordt onjuiste informatie niet
gecorrigeerd en worden meningen niet voldoende
gescheiden van feitelijke informatie. Het rapport bevat
ook aanbevelingen voor andere publieke omroepen,
programma's en toezichthouders.

NAAR HET ARTIKEL EN HET ONDERZOEK
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