
 

 

Onderzoek naar schending van de Journalistieke Code  

in uitzendingen van Ongehoord Nieuws 

uit de periode 16 augustus – 1 november 2022 

 

 

Inleiding 

In het voorjaar van 2022 onderzocht de ombudsman voor de publieke omroepen schending van de 

Journalistieke Code in producties van omroep Ongehoord Nederland (ON), naar aanleiding van 

diverse klachten over meerdere podcasts en tv-uitzendingen uit de periode februari – mei 2022. Op 

een aantal punten werd de code geschonden, en er toonde zich een patroon in de wijze waarop dat 

gebeurde. Dit werd toegelicht in een rapport. Conclusies en aanbevelingen waren met sterke nadruk 

gericht op producties van omroep Ongehoord Nederland, maar niet exclusief op ON. Dit omdat het 

publiek in die periode bij de ombudsman vergelijkbare journalistiek-ethische vragen en opmerkingen 

over programma’s van andere omroepen stelde. De aanbevelingen waren daarom gericht op 

verhoging van de journalistieke kwaliteit in bredere zin. 

Half augustus 2022 begon het programma Ongehoord Nieuws aan een tweede serie tv-uitzendingen 

van tweemaal per week 40 minuten. Vanaf dat moment kreeg de ombudsman opnieuw (veel) 

klachten, over meerdere uitzendingen van Ongehoord Nederland.  

Waar het publiek de afgelopen drie maanden m.b.t. ON-producties over klaagde kwam in thematiek 

weliswaar overeen met klachten waarnaar ik dit voorjaar onderzoek deed, maar ditmaal vergeleken 

de klagers het programma van ON niet met programma’s van andere omroepen.  

Het huidige onderzoek kijkt daarom alleen naar schending van de Journalistieke Code in producties 

van Ongehoord Nederland. Een brede analyse zoals ik die eerder maakte is nu niet nodig. Maar waar 

het praktisch en inzichtelijk is in de patronen die optreden, of er te veel van een herhaling van zetten 

sprake zou zijn, zal ik wel naar dit eerdere onderzoek verwijzen. 

 

        30 november 2022 

 

 

 

https://www.omroepombudsman.nl/storage/configurations/ombudsmannponl/files/document_on.pdf
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1. Kader onderzoek 

 
1.1 De Journalistieke Code 

Zoals bij alle onderzoeken van de ombudsman is de Journalistieke Code leidend. De code is door alle 

dertien omroepen in het landelijk publieke omroepbestel onderschreven en geldt voor alle binnen 

het genre journalistiek vallende producties. 

Het programma Ongehoord Nieuws is ingetekend binnen het genre journalistiek.1 Het programma 

omschrijft zichzelf binnen dat hoofdgenre sinds dit najaar niet meer als een nieuws- en 

duidingsprogramma maar als een opinieprogramma waarin ruimte wordt gegeven aan “meningen en 

interpretaties van het nieuws”.2 Aan een afzender van een klachtenmail over het programma 

citeerde3 de omroep voor de invulling van dit concept uit het Genrebeleidsplan Journalistiek, een 

document van de NPO waarin het genre van journalistieke programma’s wordt afgebakend4 dat het 

‘sub-genre’ Opinie/Gesprek ruimte biedt voor meningen van ‘mensen van eigen geluid’.  In antwoord 

op vragen van de ombudsman over de gewijzigde aanduiding schreef de omroep: ”Het format van 

Ongehoord Nieuws blijft hetzelfde: discussie over een in onze ogen actueel onderwerp aan de hand 

van een journalistiek itemfilmpje. Het begrip ‘opinie’ geeft de presentatie, indien gepast, de 

mogelijkheid om deel uit te maken van de discussie, het zijn dus geen nieuwslezers.” 

De door Ongehoord Nederland gewijzigde aanduiding van het programma verandert de leidraad voor 

dit onderzoek van de ombudsman niet: ook voor een zogenoemd ‘opiniërend’ journalistiek 

programma geldt dat het gehele journalistieke product en handelen5 moet voldoen aan de normen 

die in de code zijn vastgelegd.6 Dit volgt uit het feit dat de omroepen bij het onderschrijven van de 

Journalistieke Code hebben ingestemd met de toepasbaarheid van die code op alle als journalistiek 

gekwalificeerde programma’s. 

Het Genrebeleidsplan Journalistiek van de NPO dat kaders geeft aan programma’s binnen het 

journalistieke genre stelt daarnaast – in dezelfde alinea waaruit de omroep citeerde in 

 
1 Zie voor wat intekenen inhoudt en voor hoe zich dat vertaalt in onderliggende normen en waarden Onderzoek naar 
schending van de journalistieke code in publicaties van omroep ON, (juni 2022), paragraaf 3.2, pagina 10-11. 
2 In het voorjaar stelde het programma een nieuws/actualiteiten/duidingsprogramma te zijn, dat sterk opiniërend is aan de 
rechterkant van het politieke veld. In de uitzending van 16 augustus 2022 werd door de presentatoren de verandering in 
label zo aangekondigd: “Welkom bij de eerste uitzending van Ongehoord Nieuws na de zomerstop. U ziet het en u hoort 
het: we hebben in de vakantie wat veranderingen doorgevoerd. Vanaf nu zijn we een opinie en duidingsprogramma. Dat wil 
zeggen dat we in dit programma ruimte geven aan meningen en interpretaties van het nieuws.” 
3 In de mail aan klager schreef ON dat “Ongehoord Nieuws binnen het subgenre Opinie [valt] en daarvan het subgenre 
Gesprek, dit is aan het begin van de uitzending nog uitdrukkelijk vermeld door de presentatrices. Volgens het 
Genrebeleidsplan Journalistiek biedt dit subgenre de mogelijkheid ‘mensen van eigen geluid een podium te bieden en/of 
verschillende meningen over het voetlicht te brengen zonder daarbij zelf een duidelijk standpunt als omroep in te nemen. 
(…) niet waarheidsvinding maar betekenisgeving staat centraal, echter gaat het veeleer om de mening van de gast dan van 
de producerende omroep’.” 
4 Scherp*Stellen, Genrebeleidsplan Journalistiek, https://over.npo.nl/download/nl/1836, p. 10.  
5 Op basis van vragen van de ombudsman lijkt de omroep aan te nemen dat bij opiniërende programma’s de Journalistieke 
Code alleen van toepassing is op (video-)items en niet op het journalistiek handelen van de presentatoren in op die items 
volgende gesprekken (zie opmerkingen als “Over deze reportages lezen wij geen klachten” of “Het gesprek van ieder 
hoofditem van Ongehoord Nieuws begint altijd na een filmpje van twee tot drie minuten waarin de problematiek wordt 
uitgelegd en politici, wetenschappers of het publiek commentaar geven. Daarover lees ik van de klager geen klachten. Wat 
volgt is opinie. Daarover kan je het als kijker eens of oneens zijn.”) Dat is onjuist: de Journalistieke Code betreft het 
journalistiek handelen in de productie als geheel. 
6 Hoe dit in algemene zin van invloed is op het ruimte geven aan meningen van gasten en de rol van de journalist/ 
presentator zie: Onderzoek naar schending van de journalistieke code in publicaties van omroep ON, (juni 2022), paragraaf 
4.2.1.1, p 19. 

https://over.npo.nl/organisatie/openbare-documenten/journalistieke-code-npo#content
https://over.npo.nl/download/nl/1836
https://www.omroepombudsman.nl/storage/configurations/ombudsmannponl/files/document_on.pdf
https://www.omroepombudsman.nl/storage/configurations/ombudsmannponl/files/document_on.pdf
https://www.npostart.nl/ongehoord-nieuws/16-08-2022/VPWON_1339265
https://over.npo.nl/download/nl/1836
https://www.omroepombudsman.nl/storage/configurations/ombudsmannponl/files/document_on.pdf
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bovengenoemde mail aan klager – “Ook gerepresenteerde meningen en overtuigingen moeten 

vanzelfsprekend gebaseerd zijn op aantoonbare feiten.” 

Verder maken alle programma’s van de publieke omroepen – ook opiniërende programma’s – deel 

uit van datgene wat aan media-aanbod verzorgd wordt door de publieke omroepen. De Mediawet 

zegt dat de publieke omroep als geheel een samenbindende factor in onze democratische 

samenleving moet zijn. In die opmerking ligt de waardengemeenschap besloten die het bestel – dus 

alle publieke omroepen bij elkaar – vormt. Gezamenlijk uit te dragen basiswaarden staan in de 

opdracht en missie van de publieke omroep.7 Dit zijn onder meer: ruimte voor verscheidenheid, 

onafhankelijkheid, bijdragen aan de kwaliteit van de democratie, respect en open staan voor 

andersdenkenden. 8 Omroepen hebben daarvoor een zogenoemde zorgplicht, waarop zij door de 

toezichthouder aangesproken kunnen worden.9  

1.2 Taak van de ombudsman 

De ombudsman functioneert onafhankelijk van de omroepen en de NPO. De ombudsman onderzoekt 

journalistiek handelen van alle omroepen met dezelfde uitgangspunten. De ombudsman draagt 

eraan bij dat de omroepen “publieke verantwoording over de journalistieke werkwijze van hun 

redacties” afleggen.10  

De ombudsman kan naar aanleiding van klachten vanuit het publiek onderzoek doen, maar ook 

ongevraagd, “uit eigen beweging”. Criteria voor ontvankelijkheid van klachten zijn opgenomen in de 

klachtenprocedure. Klachten die elders worden ingediend of via derden aan de ombudsman worden 

doorgezonden, kunnen niet behandeld worden. Om ontvankelijk te kunnen zijn, moet (onder meer) 

de identiteit van een klager bij team ombudsman bekend zijn. Om het de omroep of het programma 

waarover geklaagd wordt mogelijk te maken zelf aan de afzender van een klacht een reactie te 

sturen, moet de ombudsman mét een klacht minimale persoonsgegevens (naam, mailadres) aan de 

omroep/het programma sturen. 11 

Onderzoek van de ombudsman is altijd inhoudelijk, werkomstandigheden of belangenverstrengeling 

zijn niet a priori een onderzoeksonderwerp. De ombudsman heeft bij onderzoek de normen zoals 

opgesteld in de Journalistieke Code als voornaamste gereedschap. Daarin staan betrouwbaarheid 

(informatie wordt gecheckt), controleerbaarheid, feitelijkheid (kritisch bevragen van geuite 

beweringen en beschuldigingen) en onafhankelijkheid van het journalistieke product en handelen 

centraal.  

De ombudsman geeft openheid, overzicht, inzicht en transparantie over de journalistieke praktijk, en 

een signaal af wat er inhoudelijk waar of wanneer misgaat, anders kan of beter moet. Of een 

onderzoek tot consequenties leidt is niet aan de ombudsman maar de verantwoordelijkheid van 

anderen. Programma’s en omroepen kunnen bijvoorbeeld zelf hun werkwijze aanpassen. Handhaver 

 
7 Zie ook de richtlijnen van de European Broadcasting Union (waar de Nederlandse publieke omroep bij is aangesloten), 
Public Service Values, Editorial Principles and Guidelines. Deze richtlijnen stellen, in zeer efficiënte samenvatting, dat 
programmering bij de publieke omroepen “impartial & independent, fair & respectful, accurate & relevant, connected & 
accountable” dient te zijn, https://www.ebu.ch/guides/public-service-values-editorial-principles    
8 https://over.npo.nl/organisatie/waar-staat-de-npo-voor#content  
9 Zie voor toelichting op deze gedeelde en volgens de Mediawet uit te dragen waarden en de zorgplicht die omroepen in 
deze ook qua inhoud van het geleverde hebben: Onderzoek naar schending van de journalistieke code in publicaties van 
omroep ON, (juni 2022), paragraaf 3.1, p 7 e.v. 
10 https://www.omroepombudsman.nl/download/nl/1662.  
11 Deze verplichting staat op de website van de ombudsman en is ook aan klagers meegedeeld. Tijdens dit onderzoek 
vroegen enkele klagers na kennisname hiervan hun klacht uit de procedure te halen, uit ongemak met of angst voor 
consequenties aan het delen van persoonsgegevens. Het ging hier om maximaal 10 klachten, die werden daarmee niet-
ontvankelijk. Deze reactie kwam nog niet eerder bij de ombudsman voor. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0025028/
https://www.omroepombudsman.nl/uitgebreide-procedure
https://www.ebu.ch/guides/public-service-values-editorial-principles
https://over.npo.nl/organisatie/waar-staat-de-npo-voor#content
https://www.omroepombudsman.nl/storage/configurations/ombudsmannponl/files/document_on.pdf
https://www.omroepombudsman.nl/storage/configurations/ombudsmannponl/files/document_on.pdf
https://www.omroepombudsman.nl/download/nl/1662


 

4 
 

NPO heeft een eerder rapport van de ombudsman meegewogen bij het opleggen van een 

bestuurlijke sanctie aan omroep ON. Toezichthouder het Commissariaat voor de Media neemt het 

rapport mee in een breed onderzoek naar de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van 

journalistieke producties en programma’s. Ook de minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschappen heeft een taak in de keten van verantwoording, handhaving en toezicht en kan in 

een uiterste geval een uitzendlicentie intrekken als een omroep zich niet aan bestuurlijke afspraken 

of bepalingen in de Mediawet houdt.  

Om te kunnen volgen of een omroep een eventuele uitgesproken intentie tot verbetering omzet in 

journalistieke praktijk, zal systematische monitoring moeten worden opgezet door de 

toezichthoudende organen. Die is er nu niet. 

Bijlage 1 laat zien wie waarvoor verantwoordelijk is in de keten van journalistieke verantwoording.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 De grafische weergave van de route van een klacht staat ook op de website van de ombudsman. 

https://www.omroepombudsman.nl/contact/route-van-een-klacht
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2. Klachten en reactie 

 
2.1 Klachten 

Dit onderzoek beslaat uitzendingen van Ongehoord Nieuws uit de periode 16 augustus – 1 november 

202213, en gaat uit van de in deze periode binnengekomen ontvankelijke klachten.  

In deze periode registreerde de ombudsman 1936 mails met klachten, vragen en complimenten over 

de uitzendingen van ON. Zie voor een overzicht van de verdeling naar type mailcontact Bijlage 2.  

1852 maal betrof mailcontact een klacht over items of uitzendingen. 1769 daarvan gingen over de 

uitzending van 15 september 2022. Afzenders klaagden het meest over discriminatie14, en daarnaast 

over onjuiste inhoud, taalgebruik, objectiviteit en schokkende beelden.  

In totaal werd over 22 van de 23 uitzendingen die binnen de onderzoeksperiode vielen geklaagd. Zie 

voor een overzicht van de categorisatie15 en korte inhoud van de klachten per uitzending Bijlage 3.  

Wanneer klagers specifiek beschreven waar en hoe de Journalistieke Code geschonden zou zijn, zijn 

de klachtenmails afzonderlijk aan de omroep doorgezonden zodat deze aan afzenders een reactie 

kon sturen (met de ombudsman in cc). De ombudsman heeft acht cc’s van een antwoord 

ontvangen.16 Klachten die niet zo uitgebreid werden toegelicht zijn voor de omroep gebundeld in één 

document17, hierop heeft de ombudsman geen cc’s van reacties vanuit de omroep ontvangen. Ook 

van complimenten over de uitzendingen of de omroep is voor ON een gebundeld document 

gemaakt.  

2.2 Reactie Ongehoord Nederland 

De ombudsman vroeg de omroep op tien punten om toelichting op journalistiek handelen uit de 

periode 16 augustus – 1 november 2022, zie hiervoor Bijlage 4. De vragen betroffen regulier 

journalistiek handelen dat plaats moet vinden vóór informatie uitgezonden wordt en dat valt binnen 

de reikwijdte van de Journalistieke Code: het maken van journalistieke keuzes, het checken van 

informatie, het afwegen welke (gecheckte) informatie meegenomen wordt in een uitzending, het 

voorbereiden van/door presentatoren op het stellen van kritische vragen bij (mogelijke) beweringen 

door gasten. We vroegen geen reactie op klachten, maar om toelichting op werk dat een redactie 

hoort te doen voorafgaand aan een uitzending. 

 
13 Tot op moment van publicatie van dit rapport, 30-11-2022, komen bij de ombudsman klachten binnen over producties 
van ON, over uitzendingen die buiten de onderzoeksperiode vallen. Om het onderzoek uitvoerbaar te houden, hebben we 
een begin- en einddatum gezet. 
14 Het klachtensysteem van de ombudsman heeft geen aparte ‘soort thematiek’ voor racisme, klachten hierover zijn onder 
de soort discriminatie gevoegd, leidend tot een totaal over heel de onderzochte periode van 1661 klachten hierover. 
15 Het klachtensysteem dat team ombudsman gebruikt deelt klachten in naar ‘soort’ ofwel thematiek, uiteenlopend van 
‘aandacht’ t/m ‘techniek’. 
16 Deze mails aan klagers waren op één na vrijwel identiek. Uit dat meest gegeven antwoord kunnen we in dit onderzoek 
citeren, omdat klagers dat toestonden en het ook openbaar is gebruikt. 
17 Dit document bevatte vooral klachtenmails die melding maakten van een door één klager specifiek toegelichte klacht van 
15 september 2022. De indiener van deze klacht zette zijn mail aan de ombudsman op Twitter met de toevoeging dat je de 
ombudsman kon mailen dat je je aansloot bij zijn klacht. 622 mensen hebben daarna zelf die actie ondernomen en de 
ombudsman gemaild, de klachten voldoen aan de clausules voor ontvankelijkheid.  
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De (hoofd)redactie van Ongehoord Nieuws verstrekte de toelichting (Bijlage 5) drie weken na het 

toezenden van de vragen.18  

De ombudsman zal altijd wederhoor van een omroep of programma benoemen, zoals in de statuten 

wordt aangegeven. Zoals gebruikelijk wordt (hoofd)redactionele toelichting waar relevant voor de 

verantwoording via citaten in het onderzoek verwerkt. De ombudsman acht dit belangrijk in het 

kader van transparantie en verantwoording naar het publiek.19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 Het verzoek om toelichting van de ombudsman is gedateerd 31-10-2022. De ombudsman verzocht om antwoord uiterlijk 
per 10-11-2022. De antwoorden van Ongehoord Nederland zijn van 23-11-2022. In het kader van het maatschappelijk 
belang heeft de ombudsman een in die antwoorden (en dus ruim na de gebruikelijk gehanteerde termijn voor antwoord) 
gestelde vraag door ON aan de ombudsman om nog extra uitleg bij de vragen niet gehonoreerd. 
De antwoorden zijn op 24-11 op de website van ON gepubliceerd bij de Persberichten (spelfouten in de versie zoals deze 
aan de ombudsman werd gestuurd zijn daarin hersteld en er zijn enkele woorden toegevoegd. Bij en in dit rapport wordt de 
versie (Bijlage 5) toegevoegd/gebruikt zoals deze door de ombudsman is ontvangen op 23-11-2022). De ombudsman doet 
over lopend onderzoek nooit openbare mededelingen totdat onderzoek afgerond is en dan allereerst aan het publiek (en 
dus degenen die bij de ombudsman geklaagd hadden) ter beschikking is gesteld. 
19 Bij het onderzoek dit voorjaar kon de ombudsman niet uit antwoorden van de omroep citeren, omdat ON daarvoor geen 
toestemming gaf. Zie Onderzoek naar schending van de journalistieke code in publicaties van omroep ON, (juni 2022), p. 16, 
noot 64.  

https://www.omroepombudsman.nl/download/nl/1662
https://ongehoordnederland.tv/wp-content/uploads/2022/11/ON-22-Reactie-NPO-Onbudsman.pdf
https://www.omroepombudsman.nl/storage/configurations/ombudsmannponl/files/document_on.pdf
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3. Aanpak van de analyse 

Bij het onderzoek20 zijn door het ombudsmanteam 23 tv-uitzendingen meegenomen; binnen deze 

uitzendingen zijn de gesproken columns buiten beschouwing gelaten21. Van de uitzendingen zijn de 

ondertitels (gesproken woord, ondertiteld voor TT888) gescraped22 om tot transcripties t.b.v. 

doorzoekbaarheid te komen. Dertien uitzendingen (verspreid over de maanden van onderzoek) zijn 

door ons geheel of gedeeltelijk uitgeschreven en geanalyseerd op informatieaanbod, gespreks-

onderwerp, (interview)aanpak. Een aantal andere uitzendingen is door klagers gedeeltelijk 

uitgeschreven ter specificering en onderbouwing van klachten. 

Voor de verificatie van informatie is gebruik gemaakt van uiteenlopende (veelal externe) bronnen23 

en is relevante documentatie opgevraagd. Wet- en regelgeving en richtlijnen zijn gecheckt bij onder 

meer (media)juristen, NPO, Commissariaat voor de Media en College voor de Rechten van de Mens. 

Het is de taak van de ombudsman om patronen in journalistiek handelen inzichtelijk te maken. 

Daarom zijn klachten geclusterd bekeken rond termen en normen uit de Journalistieke Code in plaats 

van elk in een klacht aangedragen voorbeeld van een mogelijke schending als incident aan te halen of 

uit te werken. De analyse hieronder is geclusterd rond thematiek waarover door klagers werd 

geschreven en bepalingen uit de Journalistieke Code die mogelijk geschonden zouden zijn. 

 

3.1 Racisme en discriminatie 

Ongehoord Nieuws aflevering 45 (15 september 2022) besteedde aandacht aan het onderwerp 

algemeen racisme (zoals de omroep het gesprek later labelde24). Er werd een gesprek met gasten 

 
20 De onderzoeksperiode is afgebakend tot het tijdvak tussen 16 augustus (begin van het nieuwe seizoen) en 1 november. 
Ook over latere uitzendingen is bij de ombudsman geklaagd, maar we hebben gemeend niet tot aan datum van publicatie 
van dit onderzoek nog klachten toe te voegen omdat patronen m.b.t. de schending van de Journalistieke Code ook al 
binnen de nu afgebakende periode zichtbaar werden.  
21 Volgens de Journalistieke Code hebben columnisten, cartoonisten en recensenten meer vrijheid om hun mening te geven 
binnen een journalistieke productie, ze mogen stijlmiddelen gebruiken als overdrijving en het eenzijdig belichten van een 
kwestie. Over één column maak ik in paragraaf 3.2.2.1 wel een opmerking omdat de omroep over die column zelf een 
correctie plaatste. 
22 Hieronder wordt verstaan het geautomatiseerd downloaden van informatie van een website. Dit is gedaan door LJS 
Nieuwsmonitor, een onderzoeksbureau waarvan de ombudsman ook bij andere analyses (met name van 
verkiezingsberichtgeving) databestanden en onderzoeksresultaten kon gebruiken, http://nieuwsmonitor.org/.  
23 Hieronder primaire documenten en data van als onpartijdig te boek staande (inter)nationale organisaties, databases en 
instanties als CBS, Eurostat, EMA,  EudraVigilance, Johns Hopkins Institute en CDC. Daarnaast zijn encyclopedieën en 
woordenboeken gebruikt, alsook overheids- en wetenschappelijke databases en informatie. Gesproken is met primaire 
persoonlijke bronnen als wetenschappers, onderzoekers, expertise-organisaties en andere bij onderdelen betrokken of op 
specifiek vlak geïnformeerde/bevoegde personen. Verder zijn secundaire bronnen geraadpleegd, zoals onafhankelijke 
(inter)nationale nieuwsorganisaties, vaktijdschriften en persbureaus. 
24 In reacties aan klagers schreef de omroep: “De kern van de uitzending was duidelijk te maken dat racisme onder iedere 
groep kan spelen.” 

http://nieuwsmonitor.org/
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gevoerd waarin enkele filmfragmenten25 werden getoond en gesproken werd over “blankofobie”. Zie 

voor een transcript van dit gesprek Bijlage 6.  

Klagers bij de ombudsman kwalificeerden het item als een racistisch onderwerp en discriminerend, 

de beeldfragmenten als racistische filmpjes of discriminatie. Anderen vonden het beeldgebruik 

schokkend. Verder werd in klachten verwezen naar racistisch, discriminerend, neerbuigend of 

stigmatiserend taalgebruik en racistische uitspraken.26 Enkele afzenders wezen op het (mogelijk) 

verstrekken van onjuiste informatie.27 Klagers vroegen de ombudsman om het (laten) verwijderen 

van de filmpjes, het programma of de gehele omroep.28  

Omroep Ongehoord Nederland schreef aan enkele klagers een reactie29 en sprak zich ook uit in de 

media naar aanleiding van klachten van het publiek en op sociale media. Op aanvullende vragen 

kreeg de ombudsman de gelijkluidende uitleg. Het zou “geenszins de bedoeling” zijn geweest “een 

racistische uitzending” te maken. Ook koppelde de omroep de toelaatbaarheid van het gesprek zoals 

het gevoerd werd aan de vrijheid van meningsuiting. De omroep schreef de ombudsman: “De vrijheid 

van meningsuiting (VvMU) betekent in de praktijk dat soms gevoelens gekwetst kunnen worden. Als 

omroep zoeken wij niet bewust de grenzen op. Dat we echter aan de fatsoensgrenzen zitten volgens 

anderen, is het gevolg van dat wij niet de visie omtrent wat fatsoenlijk en ongehoord is die de 

meerderheid van de omroepen, die meer de grenzen van de politieke correctheid volgen, zijn 

toegedaan, delen.”30  

Was aard of inhoud van dit specifieke gedeelte van de uitzending van Ongehoord Nederland 

racistisch? Het College voor de Rechten van de Mens, de toezichthouder op de bevordering van 

mensenrechten, adviseert de overheid in een beleidsbrief “voor beleidsdoeleinden en omwille van 

eenduidigheid van begrip een definitie van racisme aan te houden die uitgaat van (1) een theorie, 

idee of opvatting, met als inhoud (2) een onderverdeling van mensen in groepen op grond van een 

verondersteld ‘ras’, waarbij (3) een of meer groepen als superieur en/of andere als minderwaardig 

worden beschouwd.” 

 
25 Er werden vier clipjes getoond waarin witte mensen aangevallen werden door mensen van kleur. Zie voor een 

beschrijving van wat te zien is, de bronnen en de context van de fragmenten een analyse die het KRONCRV-programma 

Pointer van de fragmenten maakte. 
26 Dit ging om het enkele malen gebruiken van het woord ‘neger’ door een presentator. Het woord zal in dit rapport waar 
nodig in de verdere analyse als ‘n-woord’ worden aangeduid (behalve in citaten), de inmiddels in de journalistiek breed 
gebruikte aanduiding.  
27 Klagers vroegen wat je hier eigenlijk zag, waren dit incidenten waarbij racisme inderdaad een rol speelde, wat was de 
context? 
28 Hier zij nogmaals benadrukt dat de ombudsman onderzoekt, signaleert en agendeert maar geen sancties oplegt mocht 
blijken dat de Journalistieke Code geschonden wordt. Handhaving en toezicht liggen bij andere organisaties binnen de 
keten van journalistieke verantwoording. Zie Bijlage 1. 
29 De omroep schreef aan enkele klagers dat het “geenszins de bedoeling is geweest een “racistische uitzending” te maken. 
Sterker, wij werpen iedere beschuldiging en uiting van racisme verre van ons. De kern van de uitzending was duidelijk te 
maken dat racisme onder iedere groep kan spelen. Vandaar ook de aandacht voor de beschuldiging van racisme bij de 
politieke partij Bij1. Helaas is deze boodschap ondergesneeuwd geraakt door de ophef en het tonen van enkele filmpjes 
waarbij gekleurde mensen niet-gekleurde mensen in elkaar slaan.” 
30 De omroep schreef aan klagers: “Bij de vrijheid van meningsuiting, een van de fundamenten van onze democratie, hoort 
nu eenmaal dat gevoelens gekwetst kunnen worden. Maar dat is nooit onze opzet. ON! is opgericht en om de 
“ongehoorde” en “ongeziene” kant van grote maatschappelijke problemen te laten horen en tonen. Dit uitgangspunt is ook 
de reden geweest dat we door de Mediaminister vorig jaar zijn toegelaten tot het Publieke Bestel.” Een vroegere gast van 
het programma die betrokkenheid beschreef bij de uitzending stelde dat het veroorzaken van ophef wel de opzet was van 
het taal- en beeldgebruik. Dit is door de ombudsman op basis van één mogelijke bron niet te onderbouwen. 

https://ongehoordnederland.tv/2022/09/21/tv-programmas/ongehoord-nieuws-met-thierry-baudet-tom-de-nooijer-en-reinette-klever-afl-46/
https://publicaties.mensenrechten.nl/file/282c262b-32e2-ece5-6e71-a7e7e6c027ec.pdf
https://pointer.kro-ncrv.nl/geen-bewijs-dat-ras-een-rol-speelt-bij-filmpjes-die-ongehoord-nieuws-als-racistisch-geweld
https://nieuwrechts.nl/89953-oud-gast-ongehoord-nederland-shashi-roopram-kritisch-op-racisme-item-onjournalistiek-en-gebruikt-voor-ophef/SXVzVUhJM3VPRU12cWgrZGc3Rys5eVRaL0tqOVFSV2lNeTkyUkllVQ
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Zo’n definitie is niet eenduidig op (aard, inhoud of aanpak van) een journalistieke uiting te leggen. En 

voor een oordeel of journalistieke uitingen racistisch of discriminerend zijn is het belangrijkste 

gereedschap van de journalistiek ombudsman – de Journalistieke Code – niet bedoeld.  

Ook in het voorjaar van 2022 werd geklaagd over een beweerd racistische uiting in een reportage. Ik 

schreef toen dat je met de Journalistieke Code in de hand niet zo ver komt bij een analyse31: “De 

Journalistieke Code zegt niets specifiek over racisme of discriminatie. Dat kun je een omissie vinden, 

maar iedere burger heeft zich aan de grondwet te houden, en die zegt er wel iets over: dat je burgers 

niet zult discrimineren. De vraag is dus of de Journalistieke Code een specifieke passage hierover zou 

dienen te hebben. Als we dan toch zouden sleutelen aan de code kies ik voor een passage in de code 

over het in journalistieke producties respectvol bejegenen van iedereen.”32  

3.1.1 Waarden 

Ik citeer deze passage, omdat er formeel sindsdien wat dit betreft niets veranderd is. In algemene zin 

wil ik benadrukken wat ik in juni dit jaar ook schreef33: dat de Journalistieke Code voor de 

ombudsman cruciaal is maar bij de journalistieke verantwoording door de publieke omroepen niet 

het enige document of kader dat een rol speelt.  

Publieke omroepen zijn naast het hanteren van normen (zoals in de Journalistieke Code vastgelegd, 

onderschreven door alle omroepen en toegepast in onderzoek door de ombudsman) ook gehouden 

aan het uitdragen van de waarden die zijn aangegeven in de Mediawet. Zie bijvoorbeeld de tekst in 

de Mediawet over de zorgplicht34 die publieke omroepen hebben om met hun media-inhoud geen 

bijdrage te leveren aan ‘geweld of haat’ jegens personen.  

Je kunt als waardengemeenschap bepalen dat in een journalistiek of ander programma sprake is van 

uitingen die niet samengaan met de waarden die de publieke omroepen moeten/willen uitdragen en 

waar je als deelnemer aan die waardengemeenschap op aangesproken kunt worden. Dat is in dit 

geval door omroepen, bestuurders en programmamakers binnen de publieke omroepen gebeurd.  

Vanuit de waarden die publieke omroepen geacht worden uit te dragen maakte de NPO m.b.t. 

aflevering 45 van Ongehoord Nieuws de opmerking dat er grenzen zijn aan de redactionele 

autonomie wat betreft “racistische of discriminerende uitlatingen”, verwees naar de Mediawet en 

vroeg toezichthouder Commissariaat voor de Media onderzoek te doen naar schending van 

betreffend artikel in de Mediawet35. Programmamakers van elf omroepen binnen het bestel spraken 

zich kort na de uitzending van ON van 15 september j.l. uit. De voorzitter van het College van 

Omroepen liet weten dat er grenzen zijn aan wat binnen het publieke bestel kan. 

3.1.2 Beeldgebruik 

 
31 Al zegt de code wel: “Zaken die bij wet verboden zijn worden niet in deze code besproken, omdat we ervan uitgaan dat 
onze journalisten zich aan de wet houden.” Discriminatie op grond van (onder meer) ras wordt door Artikel 1 van de 
Nederlandse grondwet en door Artikel 21 van het Handvest grondrechten van de Europese Unie verboden. 
32 Zie Onderzoek naar schending van de journalistieke code in publicaties van omroep ON, (juni 2022), paragraaf 4.2.3, 
pagina 28-29. 
33 Zie Onderzoek naar schending van de journalistieke code in publicaties van omroep ON, (juni 2022), paragraaf 4.2.3, 
pagina 28-29. 
34 Mediawet, artikel 2.88 lid 5. 
35 Mediawet-artikel 2.88 lid 5: “Een publieke media-instelling neemt passende maatregelen om te voorkomen dat het 
aanbod van haar mediadiensten aanzet tot geweld of haat jegens een groep of lid van een groep.” 

https://www.npostart.nl/ongehoord-nieuws/24-02-2022/VPWON_1339231
https://pers.npo.nl/persberichten/reactie-npo-op-uitzending-ongehoord-nieuws-15-september#content
https://www.vpro.nl/lees/nieuws-vpro/2022/statement-tegen-racisme.html
https://www.nporadio1.nl/nieuws/cultuur-media/c2aca237-4779-4cef-95fd-f430bff0b4b2/voorzitter-college-van-omroepen-trek-snel-conclusies-over-ongehoord-nederland
https://ecer.minbuza.nl/ecer/eu-essentieel/handvest-grondrechten/gelijkheid-art.-20-t-m-26/non-discriminatie.html
https://www.omroepombudsman.nl/storage/configurations/ombudsmannponl/files/document_on.pdf
https://www.omroepombudsman.nl/storage/configurations/ombudsmannponl/files/document_on.pdf
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In de uitzending werden de gewraakte beeldfragmenten volgens de presentatoren getoond als 

voorbeelden van “de minder belichte zijde van racisme”, “blanken die door zwarten in elkaar worden 

geslagen”.  

Zowel één klager bij de ombudsman als de redactie van het programma Pointer stelden kort na de 

uitzending vast dat bij geen van de getoonde incidenten sprake was van een racistisch motief.36 Het 

beeld blijkt aantoonbaar onjuist gebruikt, en daar stelt de Journalistieke Code een norm. 

De Journalistieke Code stelt dat “beeld- en audiogebruik bij verhalen moet passen in de context van 

het onderwerp”. Deze beelden zijn gebruikt in een context (aanvallen met racistisch motief) die de 

originele beelden niet hadden. De redactie heeft hetzij niet gecheckt of de beelden in de context van 

het gesprek gebruikt konden worden (en schendt daarmee de code op het punt van 

betrouwbaarheid – informatie klopt en wordt gecheckt), hetzij dat wel gedaan maar toch gemeend 

ze zo te kunnen gebruiken (dat is een schending van de code op grond van het actief, met voorkennis 

van de onjuiste aard delen van onjuiste informatie), wát het precies was is niet toegelicht aan de 

ombudsman. 

Op vragen aan de redactie of de beelden in de aangegeven context (anti-blank racisme) klopten, ging 

de hoofdredactie eerder niet expliciet in.37 Nu schrijft ze de ombudsman: “Er zijn lessen uit 

getrokken. De context van het beeldmateriaal had beter geschetst kunnen worden door te stellen 

dat de beelden dienen als illustratie bij statistische gegevens die wijzen op een vorm van racisme die 

weinig wordt belicht.”  

De erkenning in een talkshow of bij de ombudsman dat er sprake was van onjuist beeldgebruik 

neemt dat onjuiste gebruik niet weg. Zo snel als haalbaar nadat duidelijk was geworden dat hier 

aantoonbaar onjuiste informatie werd gedeeld, had dat transparant en vindbaar gecorrigeerd 

moeten worden. 

Met het op deze wijze uitzenden van de beeldfragmenten is de Journalistieke Code dus op meerdere 

punten geschonden. 

3.1.2. Taalgebruik 

Klachten clusterden zich ook rond als racistisch en discriminerend aangeduid taalgebruik van een van 

de presentatoren. Diverse klagers stelden dat het n-woord werd gebruikt met de opzet om te 

kwetsen of om ophef te veroorzaken.  

 
36 Pointer (KRONCRV) publiceerde binnen 24 uur na uitzending de oorsprong van de getoonde filmpjes en de benodigde 
context: bij geen van de getoonde incidenten was een racistisch motief aanwijsbaar. 
37 In het programma Op1 gaven de voorzitter en de advocaat van de omroep hier geen antwoord op: Presentatrice: “Maar 
waar is het bewijs voor het racistisch motief in de filmpjes die jullie hebben laten zien?” Omroepvoorzitter Karskens: “Nee, 
wij tonen aan dat het racisme mogelijk is tegen blanke mensen.” Presentatrice: “Maar klopten die filmpjes?” Karskens: 
“Nou je kunt het op twee manieren interpreteren, je kunt het zien van ja dat is racisme tegen blanken en kijk maar op het 
internet er zijn heel veel van die filmpjes, waarbij blanken in elkaar worden geslagen en wij...” Presentator: “Maar u heeft 
toch op geen enkele manier aangetoond dat hier sprake was van racistische motieven?” Karskens: “Nee, nee kijk, jij moet 
het zien, dit item ging over zwart racisme, he. Dat eerste grote filmpje ging over BIJ1, racisme binnen BIJ1 dat is een 
antiracistische partij, waar racisme in bestaat en dat wilde we een beetje doortrekken van blanken krijgen altijd de schuld 
van racisme, maar is dat zo? Nee, dat is niet zo.“ Advocaat Külcü: “Ik begrijp die argumentatie, he. De argumentatie is van 
kloppen die beelden qua motief wel bij datgene wat je wil schetsen en over het voetlicht wil brengen. Ik denk dat die 
beelden meer bedoeld zijn als illustratie. Dus niet per definitie van het motief in die beelden is hoe dan ook noodzakelijk in 
dit geval discriminatie. Het zijn beelden bij een idee wat je wil overdragen, en ik denk het feit dat we daar nu heel zwaar 
aan hangen, dat hoeft niet.”  

https://pointer.kro-ncrv.nl/geen-bewijs-dat-ras-een-rol-speelt-bij-filmpjes-die-ongehoord-nieuws-als-racistisch-geweld
https://pointer.kro-ncrv.nl/geen-bewijs-dat-ras-een-rol-speelt-bij-filmpjes-die-ongehoord-nieuws-als-racistisch-geweld
https://www.npostart.nl/POMS_EO_20026274
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De hoofdredactie schreef de ombudsman m.b.t. het woordgebruik: “Laten wij beginnen te 

nadrukken38 dat wij de ontstane ophef betreuren. Het is geenszins de bedoeling geweest om 

nodeloos te kwetsen. Dat neemt niet weg dat de vrijheid van meningsuiting, een van de 

fundamenten van onze democratische rechtsstaat, met zich meebrengt dat gevoelens gekwetst 

kunnen worden.”  

Ook in een gesprek in Op1 stelde de advocaat van omroep ON dat gebruik van het n-woord juridisch 

gezien binnen de vrijheid van meningsuiting valt.  Die vrijheid van meningsuiting is echter niet 

absoluut39, de wet kan grenzen stellen, en deze kunnen contextueel zijn. Wie wat taalgebruik betreft 

een mogelijke grens aan de vrijheid van meningsuiting wil testen, moet naar de rechter40 of naar het 

Europese Hof voor de Rechten van de Mens.  

De Journalistieke Code heeft het niet over (al dan niet correct) taalgebruik of woordkeus, er zijn geen 

door de code verboden woorden. De Journalistieke Code verwijst wel naar de wet. Door de wettelijk 

aangewezen toezichthouder41 is onderbouwd dat gebruik van het n-woord discriminerend is42. De 

Grondwet stelt dat burgers niet gediscrimineerd mogen worden. De Journalistieke Code gaat er van 

uit dat journalisten bij de publieke omroepen zich aan de wet houden. Zo beredeneerd zou je het 

taalgebruik waarover geklaagd werd in strijd met de code kunnen verklaren. Dat is wel een extra 

stap. 

Over de intentie waarmee het woord door de presentator werd gebruikt, schrijft de omroep aan de 

ombudsman43: “Raisa probeert het woord weer de neutrale- niet racistische-betekenis terug te 

geven die het hiervoor altijd al genoot. Zij werpt iedere beschuldiging en uiting van racisme verre van 

zich. Dat geldt uiteraard ook voor ons als omroep. Het ging hier, nogmaals, voornamelijk om het 

maken van een statement tegen de woke-beweging en de groeiende intolerantie.”  

Of de niet-ingewijde, gewone kijker deze gedachtenpirouette heeft meegekregen is – gezien het 

aantal klachten – twijfelachtig. Verder is de door de omroep geclaimde “neutrale” betekenis die het 

 
38 Verschrijving van omroep ON. 
39 Zie Onderzoek naar schending van de journalistieke code in publicaties van omroep ON, (juni 2022), paragraaf 3.1, p 6 en 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/media-en-publieke-omroep/persvrijheid-bewaken.  
40 Dan zal aangifte gedaan dienen te worden vanwege een in de wet opgenomen grond waarop de vrijheid van 
meningsuiting mogelijk beperkt kan worden. Dit zijn onder meer iemand bewust beledigen op basis van ras, godsdienst, 
levensovertuiging, beperking of seksuele geaardheid; Wetboek van Strafrecht artikel 137d – het verbod tot het in het 
openbaar aanzetten tot discriminatie, haat of geweld tegen leden van groepen; artikelen 131 en 132 – opruien tot geweld 
en tot het plegen van strafbare feiten. En er zijn artikelen tegen smaad, laster en opzettelijke belediging van de koning. Zie 
voor een overzicht van gronden  https://www.amnesty.nl/mensenrechten-in-nederland/vrijheid-van-meningsuiting-in-
nederland. Het is de ombudsman niet bekend of in dit geval aangifte is gedaan. 
41 Het College voor de Rechten van de Mens, als toezichthouder wettelijk bevoegd om mensenrechten te bevorderen 
(“waaronder het recht op gelijke behandeling, te beschermen, het bewustzijn van deze rechten te vergroten en de naleving 
van deze rechten te bevorderen”) en over discriminatieklachten te oordelen.  
42 Zie bijvoorbeeld de toelichting op een oordeel van het College voor de Rechten van de Mens: “Waarom is het gebruik van 
het woord ‘neger’ discriminatie? In de eerste plaats wordt een mens door gebruik van het woord ‘neger’ gereduceerd tot 
niets meer dan de kleur van diens huid. Daarnaast kan het woord ‘neger’ niet los worden gezien van de historische context, 
namelijk dat het een term was om te verwijzen naar tot slaaf gemaakte mensen. Tot slaaf gemaakte mensen werden in de 
tijd van het kolonialisme niet gezien als volwaardige mensen die gelijkwaardig waren aan de mensen met lichte huidskleur 
die hen verhandelden. Het woord wordt daarom wereldwijd beschouwd als een zeer beledigende term om te refereren aan 
iemand met een donkere huidskleur.” 
43 In lijn met wat de advocaat van Ongehoord Nederland bij Op1 zei: Uit het transcript: Külcü: “Daar heeft, nou daar heeft 
een verschuiving plaats gevonden in de betekenis, in de lading die dat woord heeft gekregen. Wat men bij ON nu wil 
hardmaken, in elk geval daar maakt men zich hard voor, is dat die beladen term, die lading, die connotatie die het heeft 
gekregen, daar wil men vanaf. Men wil het weer naar het neutrale trekken. Dat had men wel even kunnen aanstippen.” Zo 
gesteld was gebruik dus intentioneel (men wist van de beladenheid). Of de intentie daarmee daadwerkelijk was om te 
kwetsen of ophef te veroorzaken, kan hiermee niet worden onderbouwd.  

https://www.npostart.nl/POMS_EO_20026274
https://www.omroepombudsman.nl/storage/configurations/ombudsmannponl/files/document_on.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/media-en-publieke-omroep/persvrijheid-bewaken
https://www.amnesty.nl/mensenrechten-in-nederland/vrijheid-van-meningsuiting-in-nederland
https://www.amnesty.nl/mensenrechten-in-nederland/vrijheid-van-meningsuiting-in-nederland
https://wetten.overheid.nl/BWBR0030733/2020-01-01
https://www.mensenrechten.nl/actueel/nieuws/2022/08/26/kun-je-als-getuige-van-discriminatie-ook-terecht-bij-het-college
https://oordelen.mensenrechten.nl/oordeel/2022-100
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woord “hiervoor altijd al genoot” al heel lang44 verdwenen, lang vóór het woord ‘woke’ (of de 

blijkbaar bijbehorende beweging) geïntroduceerd werd. Was een statement tegen de ‘woke 

beweging’ of de politieke correctheid die andere omroepen door ON verweten wordt inderdaad de 

intentie van het taalgebruik, dan had de omroep dit beter van een heldere context voorzien. Nu bleef 

vooral de ophef, die ook naar eigen zeggen van de omroep45 de eigenlijke bedoeling van het item 

ondersneeuwde. Journalistiek effectief was het geheel in elk geval niet. 

 

3.2 Betrouwbaarheid – informatie klopt en wordt gecheckt 

Klagers gaven vele en diverse voorbeelden van in uitzendingen gedeelde informatie (waaronder 

statistieken, cijfers, gebeurtenissen, uitspraken) die aantoonbaar onjuist zouden zijn en waardoor de 

Journalistieke Code geschonden zou zijn. Klachten hierover kwamen in diverse termen en over 

vrijwel alle uitzendingen binnen.  

Zoals we dat in het rapport uit juni 2022 deden, zullen we hier kijken naar wat gasten zeggen en wat 

door de presentatoren van het programma zelf aan informatie wordt aangedragen.46 Ook moet 

gekeken worden of de presentatoren redelijkerwijs bij de normale uitoefening van hun journalistieke 

taak op de hoogte waren of hadden moeten zijn van de onjuistheid van door gasten gedeelde 

informatie.47 

Het onderscheid in journalistieke producties tussen feit en mening – ook als die vallen binnen het 

subgenre ‘opinie’-  is uitvoerig behandeld in het rapport van juni 2022.48 Over de opvattingen/ 

meningen van gasten of presentatoren doet de ombudsman geen uitspraak, iemand kan een mening 

hebben en die uiten.49 Wel wil ik toevoegen dat een presentator bij uitspraken door een gast naar 

gedane beweringen moet doorvragen.50 Wie iets beweert, moet met bewijs komen of daarnaar 

gevraagd worden. Wie iets vindt, kan daarvoor ruimte krijgen. Zij het altijd binnen de grenzen van de 

wet. 

3.2.1 Onjuiste informatie 

De ombudsman heeft in klachten genoemde, uit meerdere uitzendingen afkomstige eenvoudig te 

controleren uitspraken van gasten over diverse thema’s gecheckt, en enkele factchecks van 

onafhankelijke platforms verzameld. Het ging daarbij met name om beweringen waarvan vooraf 

bekend kon zijn dat gasten die zouden (kunnen) doen.51 Vervolgens is aan de omroep gevraagd52 of 

 
44 Het Surinaams woordenboek van het Nederlands geeft een vindplaats voor het woord als scheldwoord uit ‘tweede helft 
18de eeuw’. Een stuk in de Washington Post stelde in 2002 dat al in het eerste deel van de 19de eeuw het n-woord in 
Amerika als ‘a familiar and influential insult’ werd herkend en gebruikt. Het woord heeft ook een historie als geuzennaam. 
45 In antwoorden aan klagers én aan de ombudsman geformuleerd als “duidelijk te maken dat racisme onder iedere groep 
kan spelen”, dat is iets anders dan het willen maken van een ‘anti-woke’ statement. 
46 Zie voor toelichting op het belang hiervan, Onderzoek naar schending van de journalistieke code in publicaties van 
omroep ON, (juni 2022), paragraaf 4.2.1., p. 18-20 en p.23-24.  
47 Zie voor toelichting op het belang hiervan, Onderzoek naar schending van de journalistieke code in publicaties van 
omroep ON, (juni 2022), paragraaf 4.2.1.2., p. 22-24  
48 Zie Onderzoek naar schending van de journalistieke code in publicaties van omroep ON, (juni 2022), paragraaf 4.2.2.1, p 
19-21. 
49 Zie hierover Onderzoek naar schending van de journalistieke code in publicaties van omroep ON, (juni 2022), paragraaf 
4.2.1.1., p 18-19. 
50 Zie voor uitleg over het onderscheid tussen meningen en beweringen en hoe daar journalistiek mee om te gaan, E. 
Diekerhof, Het verschil tussen meningen en beweringen, https://www.journalismlab.nl/het-verschil-tussen-meningen-en-
beweringen/.  
51 Dit omdat deze gasten de uitspraken en beweringen vaker en ook elders deden. 
52 Bijvoorbeeld enkele uitspraken over de Nationale Postcode Loterij (uitzending 23-8-2022, waarover een uitgebreide 
klacht van de organisatie zelf binnenkwam), over coronamaatregelen (onder meer de uitzendingen van 27-9-2022, 18-10-

https://www.ensie.nl/surinaams-woordenboek/neger
https://www.washingtonpost.com/wp-srv/style/longterm/books/chap1/nigger.htm
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/het-n-woord-scheldwoord-of-geuzennaam/
https://www.omroepombudsman.nl/storage/configurations/ombudsmannponl/files/document_on.pdf
https://www.omroepombudsman.nl/storage/configurations/ombudsmannponl/files/document_on.pdf
https://www.omroepombudsman.nl/storage/configurations/ombudsmannponl/files/document_on.pdf
https://www.omroepombudsman.nl/storage/configurations/ombudsmannponl/files/document_on.pdf
https://www.omroepombudsman.nl/storage/configurations/ombudsmannponl/files/document_on.pdf
https://www.omroepombudsman.nl/storage/configurations/ombudsmannponl/files/document_on.pdf
https://www.journalismlab.nl/het-verschil-tussen-meningen-en-beweringen/
https://www.journalismlab.nl/het-verschil-tussen-meningen-en-beweringen/
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(en zo ja: hoe) de redactie de informatie gecheckt had alvorens te besluiten deze uit te zenden, of de 

redactie van het al dan niet kloppen van informatie op de hoogte was (of dat niet had moeten zijn), 

waarom onjuistheden niet zijn bevraagd of tegengesproken.53 Nogmaals en voor de zorgvuldigheid: 

het waren vragen naar werk dat een redactie moet doen voorafgaand aan een uitzending, en naar 

journalistiek handelen van de journalisten (zoals het bevragen van beweringen), géén vragen die de 

meningen van gasten betroffen. 

De antwoorden waren divers. Op enkele punten gaf de omroep aan dat er lessen geleerd waren of 

betere context gegeven had moeten worden, bijvoorbeeld m.b.t. incorrecte context voor gebruikt 

beeld (de anti-blank racisme filmpjes) of gebruik van onjuist materiaal van derden (podcast Gijrath & 

De Vlieger). Er werd aangegeven dat inmiddels een factchecker is aangesteld.54  

Er waren ook antwoorden van ON die door onvolledigheid en/of gebrek aan context niet 

onderbouwden dat de informatie zoals in de uitzending gegeven wel degelijk feitelijk juist was.55 Of 

een antwoord ging niet op de inhoudelijke kant van de vraag in.56 Op een punt was de informatie in 

de uitzending en het antwoord op onze vraag te eendimensionaal en stellig om de complexiteit van 

het beweerde recht te doen.57 Ook was er een antwoord dat een verdediging van de mening van een 

spreker was, iets dat de ombudsman niet bevraagt.58 Bij een ander antwoord werd evident onjuiste 

informatie met even onjuiste onderbouwing correct verklaard.59 Bij nog weer een vraag werd gesteld 

dat de vraag niet duidelijk was en dat er extra toelichting van de ombudsman moest komen. 

 
2022, 20-10-2022), stikstofproblematiek (uitzending 6-10-2022), armoede (uitzending 13-10-2022), genderdysforie 
(uitzending 27-10-2022). 
53 Zie voor de aan de omroep gestuurde vragen Bijlage 4. 
54 De hoofdredactie schrijft naar aanleiding van het delen van onjuiste informatie uit een podcast van derden: “Inmiddels 
hebben wij een factchecker in dienst genomen, die in de afwegingen van wel of niet ter sprake brengen informatie kritisch 
weegt.” 
55 Zie bijvoorbeeld het antwoord op vraag 6 m.b.t. in de uitzending gedeelde informatie over vaccinatieschade. De omroep 
zond ons twee algemene links naar organisaties die deze schade zouden onderschrijven en stelde dat dit aspect dus zeker in 
een opinieprogramma besproken mag worden. Dat laatste staat – zie paragraaf 1 van dit rapport – voor de ombudsman 
niet ter discussie, maar beweringen moeten minimaal bevraagd en liefst daarnaast van context voorzien worden. Het 
antwoord op de vraag van de ombudsman daarover gaf opnieuw onvolledige maar ook onjuiste informatie. Uit onderzoek 
blijkt inderdaad dat in heel zeldzame gevallen (1:25.000 tot 1:100.000) de vaccins van Pfizer en Moderna serieuze 
bijwerkingen hebben (zoals myocarditis/pericarditis). Nog zeldzamer is blijvende schade of overlijden. Maar de voor context 
belangrijke, tientallen wereldwijde onderzoekspublicaties over uiterst beperkt voorkomen van schade (deels ook vindbaar 
via de door de omroep als steunbewijs voor het tegendeel aangedragen organisaties) bleven in het studiogesprek – en ook 
nu in de antwoorden van de omroep aan de ombudsman – achterwege (van Lareb en ScienceDirect via tientallen 
vakorganisaties (één ervan hier), vakbladen (zie dit bericht dat gegevens over 298 miljoen mensen meeneemt) tot 
massastudies). Hier was het bevragen van beweringen en het geven van feitelijke context de journalistieke taak geweest als 
je je volgens de code en het genrebeleidsplan ook in opiniërende programma’s op feiten hebt te baseren.     
56 Dit betrof de vraag over behandeling van de klacht van de Nationale Postcode Loterij. Zie voor toelichting noot 69. 
57 De vraag ging over de uitzending van 27 september 2022 waarin de bewering werd gedaan dat bij Covid-19 immuniteit na 
ziekte sterker is dan na vaccineren. Onderzoekers, ook van de door de omroep als bewijs voor de bewering aangehaalde 
organisaties, merken op dat dit een te complexe zaak is voor zo’n stellige bewering. Feitelijk is het beste ziek te worden én 
een vaccinatie te nemen. Onderzoek geeft aan dat natuurlijke immuniteit ook nog eens per variant verschilt, zo is bij 
omikron de bescherming van vaccineren of ziek worden even groot. Zie voor meer over dit onderwerp dit overzichtsartikel 
of het kader bij dit artikel. 
58 Zoals al eerder aangegeven: het gaat bij de opdracht dat de Journalistieke Code nageleefd moet worden niet om het 
weren van wat de omroep veronderstelt dat ‘onwelgevallige meningen’ zouden zijn. Waar de omroep impliceerde dat de 
inhoud van een column werd getoetst (antwoord op vraag 5), betrof de vraag het plaatsen van een correctie op een column. 
59 In vraag 6 werd gevraagd naar kennis bij de presentatoren waarmee de claim van een gast bevraagd had kunnen worden 
dat de overheid effectief veronderstelde medicijnen tegen corona zou hebben tegengehouden. De hoofdredactie 
antwoordde dat de mening van een gast besproken moet kunnen worden (waar niet naar gevraagd werd) en verwees 
opnieuw naar documenten die zouden stellen dat de overheid onderzoek naar covid-medicijnen heeft gedwarsboomd. 
Nederland deed echter wel mee aan onderzoeken naar de effectiviteit van hydroxychloroquine, en andere bestaande 
middelen die mogelijk effect konden hebben zijn wel degelijk ingezet (bloedverdunners, dexamethason).  

https://link.springer.com/epdf/10.1007/s40264-022-01151-w?sharing_token=UL31vHR0i7TbHd8WBPUBW_e4RwlQNchNByi7wbcMAY5IiYgigC9JazZhytcFp91ISAdJNYb-JJ4UUJ__KBqUNvnjRdpPdqpjHZM8rp6DIJW7t5Z5CIfuc64R8_KkihOu6D8ahMo8zSfZKkgV8OKK_DgFGkdr-mP-H8kSnwiewZM%3D
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X22000287?via%3Dihub
https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2022/01/Standpunt-COVID-19-en-zwangerschap-en-bevalling-versie-6-januari-2022.pdf
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2110475
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(22)00054-8/fulltext
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcvm.2022.951314/full
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/vaccine-induced-immunity.html#anchor_1635539757101
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.11.24.21266735v1
https://healthfeedback.org/infection-induced-immunity-versus-vaccine-induced-immunity-weighing-the-benefits-and-risks/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/alweer-corona-de-herbesmetting-is-allang-niet-meer-uniek-ik-dacht-eerst-dit-kan-gewoon-niet~bd4cd95a/
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.14.20173369v1
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In de antwoorden werd veelal niet echt ingegaan op de vraag in hoeverre de journalisten voorbereid 

waren op mogelijk onjuiste informatie. Ook niet op het punt dat het journalistiek handelen waarnaar 

gevraagd werd al voor uitzending had moeten gebeuren. 

Patronen 

Bij het delen van onjuiste informatie zijn patronen zichtbaar, in thematiek van de informatie, 

gebruikte bronnen en in de manier van delen van informatie.  

Rond bepaalde thema’s60 komt herhaaldelijk onjuiste informatie voor, in diverse uitzendingen op 

dezelfde wijze of binnen hetzelfde frame61. Onjuiste informatie werd met name verstrekt door 

gasten (die dan waar het beweringen betroffen niet verder bevraagd werden), hier en daar door de 

presentatoren.  

Als dergelijke informatie in diverse, in tijd uit elkaar liggende uitzendingen voorkomt, kan gesteld 

worden dat deze in tweede instantie actief gedeeld wordt. Eén keer kan onjuiste informatie in het 

vuur van een gesprek en zonder de mogelijkheid om te checken voorkomen, de hoofdredactie 

schrijft de ombudsman terecht: “De presentatoren bevragen de gasten, maar het zijn geen live-

leugendetectors.”  Dan dient wel, in elk geval bij controversiële beweringen, door de presentator 

minimaal een vraagteken gezet te worden. Wordt de informatie daarna – in een latere uitzending – 

herhaald, had informatie gecheckt kunnen en moeten worden.62 

Niet alleen betreffende de thematiek van onjuiste informatie, ook in de aanpak van interviews is een 

patroon zichtbaar. Aantoonbaar onjuiste informatie afkomstig van een gast wordt door de vorm van 

of gebrek aan vraagstelling als feitelijke informatie in het vervolg van het gesprek opgenomen. 

Vooropgesteld zij dat een gast alles mag vínden, ook dingen die niet kloppen, als maar duidelijk is dat 

het om een mening gaat. Als dat niet duidelijk is gemaakt, of het gaat om een bewering die niet 

bevraagd wordt, dan is het op die manier delen van aantoonbaar onjuiste informatie in strijd met de 

Journalistieke Code. Dat gebeurt in diverse uitzendingen. 

Deze interviewaanpak werd ook besproken in het rapport over ON van juni van dit jaar63, enkele 

recente voorbeelden van deze interviewwijze zijn hier opgenomen in Bijlage 9. Hier is geen sprake 

van kritisch doorvragen maar van het zonder vragen naar onderbouwing als feit incorporeren van 

aantoonbaar onjuiste beweringen in een gesprek. 

 

3.2.2 Correcties 

Wanneer onjuiste informatie als feit gebracht wordt – zie ook het rapport van juni van dit jaar64 - dan 

doet het ertoe of de redactie wist of had kunnen/moeten weten dat het om onjuiste informatie ging. 

 
60 Dergelijke thema’s zijn onder meer stikstofproblematiek, coronamaatregelen en vaccinaties, asielzoekers en 
arbeidsmigratie, gender, de macht van de EU en specifieke intenties van de Nederlandse overheid.. 
61 Dat gebeurt bijvoorbeeld in uitzendingen met onjuiste beweringen van gasten over oversterfte, bijwerkingen van 
vaccinaties, stikstofuitstoot, gender, migratie, onderwerpen die alle in gelijksoortige bewoordingen meermaals voorkomen. 
62 De omroep schrijft de ombudsman in dit verband: “Daarbij is het maar zeer de vraag wanneer er sprake zou zijn van een 
actieve leugen. De kritiek die u hier uit, is van toepassing op werkelijk elk gesprek in NPO-programma’s en daarom niet 
reëel toepasbaar. U hoeft het inhoudelijk niet eens te zijn met deze politieke meningen, maar een verscherpte controle 
hierop omdat ze komen van partijen waar men het inhoudelijk niet mee eens is, is ook een groot gevaar.” Dat kritiek van de 
ombudsman op het laten passeren van onjuiste informatie dit voorjaar niet alleen programma’s van ON betrof maar ook 
van andere omroepen was een centraal thema in het rapport van 7 juni 2022.  
63 Hetzelfde patroon was ook bij het onderzoek van dit voorjaar zichtbaar, zie Onderzoek naar schending van de 
journalistieke code in publicaties van omroep ON, (juni 2022), paragraaf 4.2.1.1., p. 20, noot 70 en Bijlage 4. 
64 Zie Onderzoek naar schending van de journalistieke code in publicaties van omroep ON, (juni 2022), paragraaf 4.2.1.1., p 
21. 

https://www.omroepombudsman.nl/storage/configurations/ombudsmannponl/files/document_on.pdf
https://www.omroepombudsman.nl/storage/configurations/ombudsmannponl/files/document_on.pdf
https://www.omroepombudsman.nl/storage/configurations/ombudsmannponl/files/document_on.pdf
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Je kunt als programma soms onjuiste informatie vermelden en daar pas later achter komen maar het 

ook willens en wetens delen. Hoe het zij, onjuiste informatie moet je zo snel mogelijk (zegt de 

Journalistieke Code) en ruimhartig en transparant (zegt de ombudsman) melden, corrigeren en er 

afstand van nemen.  

 

3.2.2.1. Correctiepagina 

Onjuistheden moeten hersteld en (verwijtbare) onvolledigheden gerectificeerd, volgens de 

Journalistieke Code. Correcties en aanvullingen zijn op de website van omroep of programma te 

vinden. Zoals in juni geconstateerd65 is dat is bij lang niet alle journalistieke producties van de 

publieke omroepen het geval66. 

Inmiddels heeft omroep ON op de website een herstelpagina toegevoegd. Een lijn in wat op die 

pagina als ‘fouten of onvolkomenheden’ wordt opgenomen is niet zo duidelijk. Zo zijn – op  twee 

punten na67 – geen van de voorbeelden die in paragraaf 3.2.1. als aantoonbaar onjuiste informatie 

zijn geduid en dus voor correctie in aanmerking zouden komen op de pagina ‘Oeps’ vermeld. Dat 

geldt ook voor door anderen uitgevoerde factchecks. Over gebruik van beeldfragmenten68 dat 

inmiddels door de hoofdredactie in andere media en op vragen van de ombudsman wél als onjuist 

gebruik is erkend (de anti-blank racisme filmpjes), is geen correctie op deze pagina opgenomen.  

Van de zeven berichten die op moment van publicatie van dit rapport op de correctiepagina staan, 

verwijzen er zes naar items of gesprekken uit dit lopend seizoen van het tv-programma. Drie zijn 

klassieke correcties zoals die bij alle media voorkomen (verkeerde naam of functie), een is een link 

naar een klachtenbrief die aan de ombudsman gericht was69, een is uitleg bij het gebruik van onjuiste 

informatie uit een podcast van derden70.  

 
65 Zie Onderzoek naar schending van de journalistieke code in publicaties van omroep ON, (juni 2022), paragraaf 4.2.1.1., p 
21. 
66 Het team van de ombudsman onderzoekt momenteel hoe het met de aanwezigheid en vindbaarheid van correcties 
gesteld is bij de journalistieke titels van de publieke omroep, begin 2023 is dat onderzoek afgerond. 
67 Dit betreft gebruik van onjuiste informatie uit een podcast van derden in de uitzending van 8 september 2022 (zie 
toelichting in noot 70) en de in de lopende tekst toegelichte opmerking uit de column van 20-10-2022. 
68 De zogenoemde anti-blank racisme-filmpjes in de uitzending van 15-09-2022. 
69 Dit betreft een klachtenbrief die de Nationale Postcode Loterij stuurde naar de ombudsman over onjuistheden in de 
uitzending van 23 augustus 2022. Ik zond, zoals de klachtenprocedure voorschrijft, de brief door aan de omroep. ON zag 
geen aanleiding tot een correctie maar schreef de NPL: “Om u toch tegemoet te komen, stellen wij voor uw klacht te 
plaatsen op onze rectificatie-pagina ‘Oeps’ om zo de Nationale Postcode Loterij haar kant van het verhaal te vertellen.” De 
brief is op de correctiepagina geplaatst. De NPL heeft de verbazing uitgesproken dat de brief geplaatst is zonder op 
toestemming van de NPL te wachten, en heeft de klacht teruggelegd naar de ombudsman omdat op de inhoudelijk kant van 
de zaak niet werd ingegaan.  
Op vragen van de ombudsman hierover aan de omroep (waarom blijkbaar de noodzaak om de NPL ‘tegemoet te komen’ als 
er niet gecorrigeerd hoefde worden) schrijf de hoofdredactie nu: “Na de uitzending van 23 augustus hebben we de 
onjuistheden in het item ruimschoots in onze Oeps-rubriek behandeld door een brief integraal te plaatsen van de juridisch 
medewerker van de Nationale Postcode Loterij (NPL). Ook is er een reactie gestuurd naar NPL. Lessons learned, wat ons 
betreft en wij zullen nog sterker voor de dag komen bij het bespreken van dit soort zaken.”  
De ombudsman stelt dat het plaatsen van een klachtenbrief niet gelijk staat aan het ‘behandelen’ – laat staan corrigeren – 
van onjuist gedeelde informatie. De reactie aan de NPL ging niet inhoudelijk op het delen van onjuiste informatie in. Dat de 
omroep stelt lessen geleerd te hebben is goed om te lezen, al is niet geheel duidelijk welke les.  
70 Dit betreft de uitzending van 8 september 2022, waarover ook bij de ombudsman klachten binnenkwamen. De omroep 
schrijft de ombudsman daarover nu: “De meeste tv-rubrieken die een fout uitzenden, gemaakt door derden, zetten dat niet 
recht in de uitzending. Ook de nieuwsrubriek bij uitstek, het NOS Journaal, niet.  In dit geval van andermans podcast over 
Van Dissel zagen wij daarvoor ook geen aanleiding omdat de correctie landelijk nieuws was. Het plaatsen van de correctie in 
de rubriek Oeps leek ons passend en wij hebben er uiteraard onze les uit geleerd. Inmiddels is de rubriek met “ander 
media”-perspectief geschrapt uit het programma.” Het is goed om een rubriek minimaal tegen het licht te houden als die 
vrij eenvoudig een doorgeefluik van andermans fouten wordt.  

https://ongehoordnederland.tv/oeps/
https://ongehoordnederland.tv/wp-content/uploads/2022/10/20220919-Klacht-Ombudsman-mevr.-M.-Smit-inzake-klacht-Ongehoord-Nederland.pdf
https://www.omroepombudsman.nl/storage/configurations/ombudsmannponl/files/document_on.pdf
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De vijfde vermelding verwijst naar een opmerking in een column van omroepvoorzitter Karskens. Hij 

geeft daarin een reden voor het stoppen met vaccineren van jongeren in Denemarken, het bericht op 

de rectificatiepagina zegt dat deze informatie volgens factcheck-platform Nieuwscheckers niet klopt. 

Op onze vraag waarom juist deze factcheck een correctie op de pagina ‘Oeps’ opleverde en andere 

door ON gedeelde en door Nieuwscheckers gecheckte en onjuist bevonden informatie niet (over 

aantallen transgenders of migranten), kregen we geen inhoudelijk antwoord.71  

Goed dat er een correctiepagina is. Maar als deze slechts zelden of willekeurig gebruikt wordt, is er 

nog niet veel gewonnen. Dat consequent toepassen van correcties niet eenvoudig is, bewijzen media 

in de gehele wereld. Enkele zinnen uitleg over de criteria voor het al dan niet opnemen van een 

correctie zou de verantwoording van veel nieuwsorganisaties over het correctiebeleid transparanter 

maken.  

3.2.2.2. Correcties in uitzendingen 

Er is in uitzendingen van ON door de omroep enkele malen teruggekomen op onvolkomenheden in 

eerdere uitzendingen. De omroep gaf in antwoord op vragen twee voorbeelden.72 In de uitzending 

van 20 september is een statement73 gegeven over de gebruikte beelden in de uitzending van 15 

september.  

In de uitzending van Op1 van 15 november is door de hoofdredactie en de advocaat van ON 

aangegeven dat context van en doel met het ‘anti-blank racisme’-item (beeld- en taalgebruik) 

verduidelijkt had kunnen worden. 

 
De omroep schrijft hierover ook nog: “Hiermee geven we toe dat we met het doorgeven van de informatie van het podcast-
duo fout zaten. Achteraf hadden we nader onderzoek dienen te verrichten naar het bankafschrift. Hierover is intern 
gesproken en er zijn lessen getrokken. We zijn nog in een beginnend stadium en van iedere fout proberen wij veel te leren. 
Voortaan worden vermeende bewijsstukken van beweringen beter bekeken.” Systematische monitoring – zoals 
aangegeven in paragraaf 1. van dit rapport – zal nodig zijn om de uitvoering van deze door de omroep uitgesproken intentie 
te gaan volgen.   
71 De hoofdredactie schrijft: “De mensen achter Nieuwscheckers kennen we niet en wij zijn niet op de hoogte van hun 
werk.” Verder stelt de omroep dat de ombudsman wel een meetlat legde langs een column in een uitzending van ON maar 
niet bij een column in een ander programma. Onze vraag betrof echter alleen afwegingen bij de geplaatste correctie, niet 
bij de column.  
72 De omroep schrijft ons: “Overigens komen we soms wel terug in het programma op nieuws wat we eerder uitgebreid 
brachten, wat niet feitelijk klopt of onvolledig was en dat anders mogelijk niet in de openbaarheid zou komen. We 
verwijzen hierbij naar de behandeling van een WOB-verzoek dat niet compleet werd gebracht op 3 mei en dat we in de 
uitzending van 10 mei hebben rechtgezet. Ook hebben we op 15 september een citaat toegevoegd van een medewerker 
van het CBS over oversterfte uit de uitzending van 13 september, omdat de medewerker van het CBS vond dat hij niet 
compleet zijn verhaal had gedaan. Hierbij is geen geweld gedaan aan de waarheid in eerste instantie, maar is er, als een 
soort service aan de woordvoerder, iets toegevoegd.” 
73 Uitzending 20 september 2022, Presentatrice 1 2:02 “Maar eerst nog even het volgende, naar aanleiding van de 
uitzending van afgelopen donderdag is veel ophef ontstaan. Laten wij benadrukken dat het geenszins de bedoeling is 
geweest een racistische uitzending te maken. Sterker nog, wij werpen iedere beschuldiging en uiting van racisme verre van 
ons. De kern van de uitzending was juist, duidelijk te maken dat racisme onder iedere groep kan spelen. En dat dit op welke 
manier dan ook verwerpelijk is. Vandaar ook de aandacht voor de beschuldiging van eh, van racisme bij de politieke partij 
BIJ1. Helaas is deze boodschap ondergesneeuwd geraakt door de ophef en het tonen van enkele filmpjes, waarbij enkele 
gekleurde mensen niet gekleurde mensen in elkaar slaan. Doorgaans zien we op de televisie alleen maar filmpjes van niet 
gekleurde mensen die als de agressor in beeld worden gebracht. Nou ON is opgericht om ook de andere kant te laten zien. 
Wij willen het ongehoorde en ongeziene laten zien en horen. Het brengen van maatschappelijke gevoelige thema’s is de 
reden waarom Ongehoord Nederland is opgericht en daar blijven we achterstaan.”3:05  
Deze tekst is vrijwel identiek aan wat klagers in een eerste reactie van de omroep terug hoorden. Ook in antwoorden aan 
de ombudsman komt dit statement terug. 

https://www.npostart.nl/ongehoord-nieuws/25-10-2022/VPWON_1339285
https://nieuwscheckers.nl/denemarken-en-andere-scandinavische-landen-zijn-niet-gestopt-met-corona-inentingen-bij-jongeren-uit-vrees-voor-ernstige-bijwerkingen/
https://nieuwscheckers.nl/niet-duidelijk-hoeveel-tienermeisjes-transgender-zijn/
https://nieuwscheckers.nl/er-komen-jaarlijks-niet-100-duizend-migranten-bij-die-relatief-weinig-bijdragen-zoals-van-haga-beweert/
https://www.npostart.nl/ongehoord-nieuws/20-09-2022/VPWON_1339275
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Proportioneel corrigeren ín een publicatie blijft lastig, en een zaak van maatwerk.74 Terugkomen op 

een uitzending en dan nogmaals uitleggen wat je eigenlijk bedoelde is geen correctie als de gegeven 

informatie aantoonbaar onjuist was.  

 

3.3 Onafhankelijk, onpartijdig en onbevooroordeeld 

Het rapport uit juni van dit jaar stelt hoe deze termen uit de Journalistieke Code gelezen dienen te 

worden, voor goed begrip citeer ik: “De onafhankelijkheid van de journalist bij de publieke omroepen 

kan […] met divers gereedschap gewaarborgd en verdedigd worden: van grondwet tot 

redactiestatuut, ze leggen vast dat de journalist in ongebondenheid moet (kunnen) werken. Dat 

hoeft in het publieke bestel niet te leiden tot neutraliteit, opvattingen mogen bij ledenomroepen in 

het werk terugkomen. Het woord ‘onpartijdig’ in de Journalistieke Code dient dan ook zo gelezen 

worden als de beknopte uitleg erachter aangeeft: “druk van buiten en binnen de organisatie heeft 

geen invloed op de inhoud van onze producties”, en ook de schijn dat die druk er kan zijn wordt het 

beste vermeden. Transparantie is hierbij cruciaal.”75 

In het extern pluriforme publieke omroepbestel mag een ledenomroep een voorkeur uitdragen voor 

specifieke opvattingen of politieke kleuren. De ombudsman onderzoekt nadrukkelijk niet de inhoud 

van een mening van een gast, wel het handelen van de journalist/presentator m.b.t. beweringen van 

gasten op basis van de normen uit de journalistieke code. Programma’s en omroepen worden alle 

aan diezelfde normen gehouden.  

Publieksklachten rond onafhankelijkheid, onbevooroordeeldheid en onpartijdigheid clusterden zich 

rond het concept ‘gebrek aan objectiviteit’, wat verder vertaald werd als eenzijdigheid, een 

doorgeefluik, zendtijd voor politieke partijen76.  

Eenzijdigheid 

Het is ledenomroepen toegestaan om de eigen opvattingen uit te dragen en er kan een eenzijdig, zeg 

maar ‘partijdig’ uitnodigingsbeleid gehanteerd worden. Inventarisatie van de politieke gasten in de 

onderzochte uitzendingen (Bijlage 7) laat zien dat in het programma politici als studiogast 

verschijnen die traditioneel als ‘rechts’ geduid worden. Top drie (volgorde van aantal gastoptredens): 

FvD (7x), BVNL (6x) en Vlaams belang (4x). 

Veel (niet alleen de politieke) sprekers delen een sceptische houding ten opzichte van 

overheidsbesluiten en -intenties77, van specifieke medische en wetenschappelijke inzichten78. De 

hoofdredactie van Ongehoord Nederland beschrijft79 het eigen gastenbestand en benadrukt – eerder 

 
74 Ik wijdde er al eens een Nieuwjaarscolumn en een podcast aan. 
75 Zie Onderzoek naar schending van de journalistieke code in publicaties van omroep ON, (juni 2022), paragraaf 4.2.2., p 24. 
76 Doorgaans werd dan verwezen naar (politici van) partijen aan de (al dan niet als ‘extreem’ aangeduide) rechterkant van 

het politieke spectrum die vrijwel zonder onderbreking hun standpunten en opvattingen mogen geven.  
77 Het betreft de nationale overheid (bijvoorbeeld verwijzingen in uitzendingen naar de intenties van de overheid met 
coronamaatregelen (zie onder meer noot 59), het toelaten van migranten (omvolking – uitzending 13-9 + migratie 
uitzending 13-10 + remigratie 25-10), stikstofaanpak (afpakken boerenland voor huizen voor migranten, zie onder meer 
interviewfragment in Bijlage 9), de Europese Unie (op 13-9 in brede algemene termen als ‘de bron van het kwaad’; op 11-10 
Nederland is de melkkoe en zuidelijke landen de ‘bodemloze put’, zie ook Bijlage 9). 
78 Het betreft hier wetenschappelijke opvattingen en theorieën – waarover altijd verschil van inzicht mogelijk is – maar ook 
ontkenning van wetenschappelijk onderbouwd bewijs m.b.t. gezondheid (vaccinatie, pandemiebestrijding, genderdysforie- 
zie Bijlage 9), klimaat (zowel oorzaak van verandering als bewezen aanpak van problemen, ‘vermeende klimaatopwarming’- 
uitzending 8-9-2022), stikstof (oorzaak en aanpak van problemen, zie noot 84). 
79 In antwoord op vraag 6. Uitgenodigde experts krijgen van de hoofdredactie onder meer het stempel ‘kritische 
minderheid’ en het gesprek is het uitwisselen van ‘heterodoxe meningen’. 

https://www.omroepombudsman.nl/uitspraken-en-columns/nieuwjaarswens#content
https://www.nporadio1.nl/podcasts/achter-de-klacht/63902/2-fout-herstellen-doe-je-zo-s03
https://www.omroepombudsman.nl/storage/configurations/ombudsmannponl/files/document_on.pdf
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dit jaar maar ook nu in antwoorden aan de ombudsman – dat in het programma stemmen en 

opvattingen aan bod komen die andere programma’s niet halen, “de andere kant van de nieuwsbol.” 

Dat is noch was onderwerp van onderzoek. Maar ook een opiniërend programma dient feitelijkheid, 

betrouwbaarheid en controleerbaarheid als fundament te hebben. Paragraaf 3.2 van dit onderzoek 

geeft enkele voorbeelden en patronen van hoe het hier in uitzendingen aan schort. 

Een eenzijdig gastenbestand is niet goed voor de status van een journalistiek programma als gasten 

van afwijkende (politieke of andere) signatuur of opvatting zich daardoor niet op hun plek voelen en 

uitnodigingen om te komen afslaan. Dit werd in het voorjaar van dit jaar door enkele politieke 

partijen aangegeven als oorzaak dat ze niet naar de studio van Ongehoord Nieuws gingen.80 Maar als 

dat het geval is, kan eenzijdigheid het programma slecht verweten worden.   

Eenzijdigheid in het uitnodigingsbeleid, waardoor vaak dezelfde gasten of gasten met eenzelfde 

achtergrond aan tafel zitten, kan de norm van betrouwbaarheid en controleerbaarheid wel nog extra 

raken als onjuiste beweringen (al dan niet van diezelfde gasten) bij herhaling niet voldoende op 

onderbouwing worden bevraagd en/of weerlegd. Waardoor in een journalistiek programma 

meermaals, vrijwel identieke aantoonbaar onjuiste informatie wordt gedeeld.81 In paragraaf 3.2.1. is 

hiervoor beschreven dat onjuiste informatie wellicht een keer door de mazen van het presentatie-

net kan glippen. Maar bij herhaling van onjuiste beweringen had bij de presentatoren toch minimaal 

een alarmlampje moeten gaan branden (en de kritische vraag naar onderbouwing gesteld moeten 

worden). 

Doorgeefluik 
Want juist als de redactionele vrijheid zich zo sterk mag uiten in het uitnodigingsbeleid en de 
invalshoek van een gesprek en het dus regelmatig zal voorkomen dat de opponent van een gast of de 
vertegenwoordiger van het ándere standpunt níet aan tafel zit, dan is het van belang dat de 
journalist/presentator de gast de feitelijkheid en onderbouwing van beweringen bevraagt.  

Onafhankelijkheid toont zich in het zonder onderscheid des persoons, fair ondervragen van alle 
gasten. Niemand krijgt een voorkeursbehandeling, uit principe rol je voor niemand de rode loper uit. 
Journalistieke programma’s zijn geen doorgeefluik voor meningen van derden. Ook een 
opinieprogramma dat het gesprek over opvattingen wil bieden dient meer te doen dan de microfoon 
open te zetten voor een gast. Klagers vielen wat dit betreft over diverse uitzendingen.82 Bijlage 10. 
bevat ter illustratie een transcript van een gehele uitzending. 

Analyse van de rol van de presentatoren in diverse gesprekken laat het patroon en interviewstramien 
zien dat in juni van dit jaar al werd toegelicht83: 1. een uitnodigende openingsvraag (“Wat is jouw 
reactie?, “Wat viel jou op?”, “Vertel wat er precies gebeurd is?”);  2. om uitgebreidere opvatting 

 
80 Zie de opmerkingen die politici van bepaalde partijen daarover maakten in het rapport Onderzoek naar schending van de 
journalistieke code in publicaties van omroep ON, (juni 2022), paragraaf 4.2.2., p 26. 
81 Zie voor thematiek waarbij dat gebeurde onder meer noot 63, Bijlage 3 geeft onder meer in de bewoordingen van klagers 
voorbeelden uit diverse uitzendingen van herhaalde onjuiste beweringen. 
82 Het betrof hier bijvoorbeeld de uitzendingen van 20-9 en 22-9 en van 18-10. Ter illustratie is hier het transcript van 22 
september van een gesprek van twintig minuten met de politieke gasten bijgevoegd als Bijlage 8. De presentatoren stellen 
vrijwel alleen vragen als “En?”, “Wat?”, “Was je verbaasd toen dat gebeurde?”, “Ja?”. “Nou..?” “Mag ik je daar iets over 
vragen?” Eenmaal vraagt een presentator door of iets wel kan volgens de reglementen.  
83 Dat rapport stelde toen: “Er is in de programma’s wel sprake van een weinig doorvragende interviewstijl, zoals eerder 

aangegeven. Dat is bij (vrijwel) alle gasten zo. De omroep zegt op kritiek hierover steeds dat gekozen is voor een manier van 

interviewen waarbij gasten weinig onderbroken worden, zodat ze hun verhaal kunnen afmaken. Daarmee is op zich niks 

mis, en dat is het punt ook niet. Maar als door deze aanpak halve of onjuiste informatie gegeven wordt, of op (mogelijk 

bewust) kwetsende opmerkingen of beschuldigingen niet doorgevraagd of tegengesproken wordt, houd je je niet aan de 

journalistieke code.” Zie Onderzoek naar schending van de journalistieke code in publicaties van omroep ON, (juni 2022), 

paragraaf 4.2.2., p 25-26. 

https://www.omroepombudsman.nl/storage/configurations/ombudsmannponl/files/document_on.pdf
https://www.omroepombudsman.nl/storage/configurations/ombudsmannponl/files/document_on.pdf
https://www.omroepombudsman.nl/storage/configurations/ombudsmannponl/files/document_on.pdf
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vragende korte tussenopmerkingen/vragen (vragen als “Wat vind jij?” waardoor meningen helder 
worden. Maar ook vragen als “Hoe komt dat?” waarmee beweringen als feitelijke informatie een 
plek in het gesprek krijgen en beschuldigingen84 niet onderbouwd hoeven worden. Vrijwel geen 
vragen als “Waar baseer je dat op?”85); 3. een instemmende afsluiting86.  

Ook nu stelde omroep Ongehoord Nederland op vragen naar de aanpak van gesprekken dat hier een 
uitnodigende interviewstijl wordt gehanteerd, dat gasten mogen uitpraten. Dat staat niet in de weg 
van de door de Journalistieke Code voorgeschreven check en/of doorvragen op informatie of de taak 
van de journalist de samenleving onbevooroordeeld en feitelijk betrouwbaar te informeren. De 
invulling die de presentatoren geven is in vele gesprekken sterk faciliterend: gasten krijgen een 
vrijwel open microfoon voor het meedelen van standpunten en het doen van beweringen. Dat mag 
misschien niet de houding zijn die de meeste journalisten kiezen, maar het kan een keuze van een 
programma zijn. Waar die keuze echter leidt tot het faciliteren van het delen van aantoonbaar 
onjuiste informatie, wordt de Journalistieke Code geschonden.  

Eenzijdigheid van anderen 
De hoofdredactie van Ongehoord Nieuws stelde in antwoord op vragen van de ombudsman – maar 
ook in eerdere opmerkingen in de media – dat andere journalistieke programma’s bij de publieke 
omroepen een soortgelijke eenzijdigheid (maar dan rond de tegengestelde informatie) zouden tonen 
als de eigen uitzendingen. “Het aspect van hoor en wederhoor en de betrouwbaarheid dient ook 
holistisch te worden bezien. Andere omroepen en programma’s kunnen uiteraard kritiek leveren op 
hetgeen in onze uitzendingen wordt gezegd en zo ontstaat een inhoudelijk debat,” schreef de 
hoofdredactie aan de ombudsman. Specifiek richten van een onderzoek op Ongehoord Nieuws zou 
dan ook “meten met twee maten” en een verscherpte controle op Ongehoord Nederland zijn.  

Wie tot inhoudelijk debat zegt te willen komen, dient dat binnen een journalistieke productie op 
basis van journalistieke normen te doen. Hoor en wederhoor klinkt heel journalistiek. Stellen dat het 
ene programma ‘hoor’ biedt en het andere ‘wederhoor’ ook. Maar zo’n debat moet zich afspelen 
gebaseerd op een aan beide zijden feitelijke fundering van betrouwbare informatie. Het past een 
journalistiek programma niet om eigen of andermans “interpretatie van de feiten” te laten passeren 
zonder check of doorvragen. Een journalistieke titel kan heel goed ándere inzichten en informatie 
geven dan programma’s van andere omroepen. Maar de onderliggende feitelijke informatie moet 

 
84 Voorbeeld: Diverse malen (16-8, 25-8, 6-10) wordt door gasten gesteld dat de overheid boeren hun land of bedrijf wil 
‘afpakken’: “Als het echt zou gaan om het reduceren van stikstof dan zouden er hele andere veel logischere maatregelen 
getroffen worden. En dat het Kabinet daar niet in geïnteresseerd is dat bewijst dat er dus daadwerkelijk ehm om de grond 
van de boeren gaat.”(uitzending 16-8). Elders wordt gesteld dat er huizen voor migranten op gebouwd zullen worden, dat 
dit de intentie is van asiel- en migratiebeleid. Naar onderbouwing van de beweringen/beschuldigingen worden nergens 
gevraagd. Van betreffende sprekers is bekend dat ze deze vaker uiten, de opmerkingen kwamen dus niet onverwacht of 
zonder dat de presentatoren zich er op hadden kunnen/moeten voorbereiden. Een presentatrice brengt in een uitzending 
zelf de beschuldiging van ‘landjepik’ in. De Journalistieke Code stelt dat beschuldigingen alleen na checken mogen worden 
uitgezonden, de code wordt wat dit betreft hier geschonden. 
85 De hoofdredactie schrijft de ombudsman over een vraag om onderbouwing van een immuniteitsclaim door een gast 
”immunoloog dr. ir. Carla Peeters. Zij werkte op het RIVM en was bestuurder van een aantal zorginstanties. Als zij zegt dat 
“natuurlijke immuniteit tegen corona sterker is dan na vaccinatie” mag een presentator dat voor waar aannemen en mag 
het niet zo zijn dat de Ombudsman ons vervolgens verwijt dat niet wordt doorgevraagd “naar onderbouwing”.” Maar dat is 
precies de taak die de journalist/presentator heeft: vragen aan (al dan niet) autoriteiten hoe ze aan hun bewering komen. 
Zie noot 55 voor de complexiteit van de materie versus de simplificatie van de claim in de uitzending, hier was alle 
aanleiding voor doorvragen. 
86 Zie voor een voorbeeld van hoe een eerder in de uitzending uitgerolde rode loper aan het eind van een uitzending weer 

werd opgerold de uitzending van 1-9-2022:  Gast 2: 38:31 “ Ja, eh, heel D66 mag wat mij betreft vandaag nog opgedoekt 

worden. Als we het gewoon eerlijk bekijken staan ze op dit moment gewoon totaal aan de verkeerde kant van de 

geschiedenis. En de mensen in maart gaan stemmen, tegen hun wou, zou ik willen zeggen: stem wijs. En zorg dat je met 

jouw stem wel aan de goede kant van de geschiedenis gaat staan. Want de ramp is niet te overzien.”38:54 Presentatrice 2: 

38:54 “En met deze mooie woorden sluiten we deze uitzending af.' 38:57  
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blijven kloppen. En dat dát niet het geval was, dat was nu juist waar het publiek specifiek met 
betrekking tot Ongehoord Nieuws veelvuldig en terecht over klaagde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 
 

4. Conclusie 

De vraag aan de ombudsman was op grond van binnengekomen klachten te toetsen of journalistieke 
producties en journalistiek handelen van omroep Ongehoord Nederland de journalistieke ethiek en 
de normen van de Journalistieke Code schenden. Dan signaleer ik de volgende zaken:  

De hoofdredactie stelt enkele malen in antwoord op vragen dat er lessen geleerd zijn: 

• met betrekking tot het uit context gebruiken van beeldmateriaal 

• rond het afdoen van een klachtenbrief die in de correctierubriek werd geplaatst87 

• de context van beeld, taalgebruik of insteek van een gesprek moet beter geschetst worden 

• er is een fact checker in dienst genomen 

• er is een correctiepagina toegevoegd. 

De ombudsman kan op grond van de Journalistieke Code niet oordelen of in een bepaalde uitzending 
sprake was van racisme en discriminatie (in beeld, taalgebruik en intentie van een gesprek). De 
Journalistieke Code zegt niets over kwetsen of het verbieden van woorden. Wél kan m.b.t. de 
uitzending van Ongehoord Nieuws van 15 september 2022 geconcludeerd worden dat  

• bij gebruik van beeldmateriaal correct journalistiek handelen (checken van context) 
achterwege is gebleven, het beeldmateriaal in onjuiste context is gebruikt en daardoor 
aantoonbaar onjuiste informatie is verstrekt 

• vóóraf meer context gegeven had moeten worden als de omroep inderdaad de intentie met 
het item had die deze nu áchteraf claimt 

• de wettelijk toezichthouder specifiek taalgebruik als discriminerend heeft aangeduid, de 
Journalistieke Code er van uitgaat dat journalisten zich aan de wet houden en de grondwet 
(en internationale verdragen) discriminatie op grond van specifieke kenmerken (waaronder 
ras) verbieden. Volgens deze keten kán bepaald taalgebruik gezien worden als in strijd met 
de Journalistiek Code.  
 

De ombudsman constateert verder dat door publiek terecht geklaagd is over: 

• schending van de code op het punt van betrouwbaarheid en waarheidsgetrouwheid door het 
(passief en actief) bijdragen aan verspreiding van aantoonbaar onjuiste informatie 

• onjuiste informatie werd niet (of niet systematisch) gecorrigeerd 

• de journalistieke rol van presentatoren werd onvoldoende ingevuld (dit betrof opnieuw 
specifiek  het doorvragen naar onderbouwing van beweringen, tegenspreken bij onjuiste 
informatie, duiden van bronnen) 
 

Er toonde zich in de uitzendingen met name rond specifieke thema’s een patroon van het delen van 

aantoonbaar onjuiste informatie: 

• doordat de presentatoren niet doorvragen naar opmerkingen van gasten waardoor onjuiste 

informatie vanuit meningen en beweringen als feiten in het vervolg van een gesprek worden 

meegenomen 

• via door presentatoren in het gesprek geïntroduceerde onjuiste informatie.  

De hoofdredactie merkte terecht op dat presentatoren geen ‘live leugendetectors’ zijn. 

Menselijkerwijs kan dat van niemand gevraagd worden. Maar presentatoren moeten wel veel 

frequenter minimaal kritische kanttekeningen plaatsen dan zij nu in de uitzendingen doen. Analyse 

van vele interviewfragmenten laat uitzending na uitzending meer rode lopers dan vragen om 

 
87 Al is hiervan niet precies duidelijk welke les er geleerd zegt te zijn. 
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onderbouwing zien, meer bevestigend knikken, meer “met deze mooie woorden sluiten we de 

uitzending” dan “maar waar baseert u uw beschuldiging op?” 

 

Ook in opiniërende programma’s moet feitelijkheid de fundering onder een gesprek zijn. Feitenvrije 

gesprekken kan je overal voeren, maar niet in de journalistieke programma’s van de publieke 

omroepen. De Mediawet geeft kaders aan de missie en taak van de omroepen, ook aan de 

journalistieke taak ten behoeve van de samenleving. Het publiek heeft recht op betrouwbare 

informatie en op verantwoording hoe die informatie verzameld, gecheckt, bevraagd en gedeeld 

wordt. De normen in de Journalistieke Code geven journalist én publiek houvast hoe daartoe bij de 

publieke omroepen te werk gegaan wordt. Wie bij het publieke bestel hoort, geeft aan zich daaraan 

te houden. En wie dat aantoonbaar niet doet, moet daarvan rekenschap afleggen. 

Veelvuldig is door Ongehoord Nederland gesteld dat het de ombudsman én de klagers alleen te doen 

is ‘onwelgevallige (politieke) meningen’, alternatieve en overheidskritische informatie en de door de 

omroep getoonde ‘andere kant van de nieuwsbol’ te dwarsbomen of uit het publieke debat te 

weren. De Journalistieke Code zou op omroep ON scherper toegepast worden dan op andere 

journalistieke producties. 

Waar het om gaat is dat het publiek met mogelijk terechte klachten en de altijd terechte roep om 

professionele geloofwaardige journalistiek komt.  Het is de taak van de ombudsman om die klachten 

te onderzoeken op schending van de norm, en te blijven wijzen op de journalistieke waarden die 

binnen het publieke bestel gedeeld worden. 

De vrijheid van meningsuiting dient beschermd te zijn, maar kent ook grenzen. Die liggen uiteindelijk 

in de hand van de rechter. Maar het publiek vraagt vrijwel nooit om een juridisch oordeel als de 

grenzen van de redactionele vrijheid in zicht dreigen te komen. Het vraagt vaak, simpelweg, om 

fatsoen, integriteit, journalistieke onafhankelijkheid en de verwachting niet nodeloos gekwetst te 

worden.  

Niet alles dat juridisch mag, hoeft altijd gedaan te worden. De oudste journalistieke code88 stelt als 

regel ‘do no harm’ als dat voor het grote goed niet strikt noodzakelijk is. Dat heeft niets te maken 

met politieke correctheid. Dat is, simpelweg, een kwestie van professionele ethiek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
88 De Code of Ethics van de Society of Professional Journalists (eerste versie stamt uit 1926, de huidige versie is van 2014). 

https://www.spj.org/pdf/spj-code-of-ethics.pdf
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1. Grafische weergave van de route van de klacht  

2. Tabel overzicht type en aantallen mailcontact  

3. Tabel aard en thematiek klachten per uitzending 

4. Aan omroep Ongehoord Nederland gestuurde vragen 

5. Antwoorden van Ongehoord Nederland aan de ombudsman 

6. Transcript uit uitzending 45 (15 september 2022) 

7. Lijst gasten 16 augustus – 1 november 2022 

8. Transcript van de gesprekken met politieke gasten, 22-9-2022. 

9. Interviewaanpak 
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Bijlage 1 – Route van een journalistieke klacht 

 

  

©Stijn Burmanje 
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Bijlage 2 - Cijfers m.b.t. klachten over Ongehoord Nieuws (16-8 / 1-11-2022) 
 
Totalen 

Hoeveelheid tickets (e-mailberichten) over Ongehoord Nieuws 1936 

Hoeveelheid tickets (e-mailberichten) over aflevering 45 van Ongehoord 
Nieuws 

1829 

 
 
Seizoen 2 opgesplitst op basis van type 

Hoeveelheid tickets (e-mailberichten) over Ongehoord Nieuws 1936 

Waarvan hoeveelheid klachten 1852 

Waarvan hoeveelheid complimenten 59 

Waarvan hoeveelheid algemeen 11 

Waarvan hoeveelheid suggestie 9 

Waarvan hoeveelheid vraag 5 

 
Seizoen 2 opgesplitst op basis van soort 

Hoeveelheid tickets (e-mailberichten) over Ongehoord Nieuws 1936 

Waarvan discriminatie 1661 

Waarvan onjuiste inhoud 73 

Waarvan algemeen 70 

Waarvan taalgebruik 63 

Waarvan objectiviteit 27 

Waarvan aandacht 20 

Waarvan emotie 9 

Waarvan overig 7 

Waarvan schokkende beelden 6 

 
Aflevering 45 opgesplitst op basis van type 

Hoeveelheid tickets (e-mailberichten) over aflevering 45 Ongehoord Nieuws 1829 

Waarvan hoeveelheid klachten 1769 

Waarvan hoeveelheid complimenten 46 

Waarvan hoeveelheid suggesties 6 

Waarvan hoeveelheid algemeen 5 

Waarvan hoeveelheid vragen 3 

 
Aflevering 45 opgesplitst op basis van soort 

Hoeveelheid tickets (e-mailberichten) over aflevering 45 Ongehoord Nieuws 1829 

Waarvan discriminatie 1651 

Waarvan taalgebruik 61 

Waarvan algemeen 54 

Waarvan onjuiste inhoud 29 

Waarvan aandacht 11 

Waarvan objectiviteit 10 

Waarvan schokkende beelden 6 

Waarvan emotie 5 

Waarvan overig 2 
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Bijlage 3, beschrijving van inhoud klachten in termen zoals door klagers gebruikt 
 
Let op: deze tabel geeft aan wat de klacht was, opname in de tabel wil niet zeggen dat de klacht 
gegrond was. 

 

Aflevering: 
Categorisatie naar ‘soort’ 

volgens mailsysteem: 
Korte beschrijving van inhoud klachten zoals 

door klagers gebruikt 

16 augustus 2022, 
aflevering 36 

Onjuiste inhoud en 
objectiviteit. 

Onjuiste informatie over stikstofcrisis, geen 
(woord als zodanig wordt niet in de uitzending 
gebruikt, wel ‘nauwelijks’) aandacht van 
Volkskrant aan aanslag op Salman Rushdi en 
corona. Oproep gast tot “militant” protest 
(woord als zodanig wordt niet in de uitzending 
gebruikt, wel ‘verzet’) en pas van zwarte 
markt die aangeeft dat mondkapje niet kan.  
Ongenuanceerde informatie over waterkanon 
en hardhandigheid bij ontmoetingen met 
politie. Ongenuanceerde informatie over 
vegan producten in Engelse stad. 

18 augustus 2022, 
aflevering 37 

Onjuiste inhoud en 
objectiviteit. 

Onjuiste informatie over CO2 en geen 
weerwoord. Presentatrice gaf aan dat World 
Economic Forum betrokken (woord als 
zodanig wordt niet in de uitzending gebruikt, 
wel ‘verbonden’) was bij omgang met de 
boeren. 

23 augustus 2022, 
aflevering 38 

Onjuiste inhoud, 
taalgebruik en objectiviteit. 

Onjuiste informatie over de Nationale 
Postcode Loterij of geen onderbouwing voor 
stellingen. Geen weerwoord van 
presentatrices. Gast noemt goede doelen 
organisaties “incestgroep”. Presentatrice zegt 
“geen lot meer kopen” (na deze woorden 
wordt “denk ik” gezegd). 

25 augustus 2022, 
aflevering 39 

Objectiviteit. Eenzijdigheid in de kritiek die wetenschap 
heeft op het huidige model wat de overheid 
wil inzetten in de omgang met stikstof en 
boeren. 
Presentatrice suggereert dat ware motivatie 
achter stikstofmaatregelen landjepik is. 
Politieke tegenstanders worden geschaard 
onder cultuurmarxisme.  
Allerlei dingen worden er mee verbonden 
zoals de EU en genderidentiteit. 
Gast suggereert dat alle Winnetou-boeken uit 
de handel gehaald worden, i.p.v. de twee 
laatste delen. 

1 september 2022, 
aflevering 41 

Objectiviteit.  Feitelijke onderbouwing en weerwoord 
ontbrak bij stellingen over D66. 

6 september 2022, 
aflevering 42 

Discriminatie. Stellingen over LHBTI- groep en specifiek dat 
een groep seksuele uitspattingen en een 
erotische kick zouden hebben. 
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8 september 2022, 
aflevering 43 

Onjuiste informatie, 
objectiviteit en taalgebruik. 

Achterhaalde informatie uit podcast van 
Gijrath en De Vlieger over dat de Stichting 
Open Nederland een bedrag van € 750.000, - 
aan Jaap van Dissel van het RIVM zou hebben 
betaald, waarvan een flink deel naar Aruba 
zou zijn doorgesluisd. NRC (19-9-22) en de 
Volkskrant (21-9-22) leverden tegenbewijs. 
Onjuiste informatie over opwarming van de 
aarde en bosbranden. 
Presentatrice zegt "vermeende 
klimaatopwarming". 
Geen peiljaar bij uitspraak "de ijsberen zijn 
zelfs verdubbeld in populatie".  
Cherry picking bij uitleg dat vanaf 2012 het ijs 
op de noordpool terug aan het groeien is.  
Energietransitie gelinkt aan de 
communistische Great Reset. 

13 september 
2022, aflevering 44 

Objectiviteit, taalgebruik 
en onjuiste inhoud. 

Gesteld dat de oversterfte geldt vanaf mei 
2021, 2020 en een deel van 2021 wordt 
weggelaten. Suggestie gewekt dat oversterfte 
zou kunnen komen door vaccineren.  
Aangegeven dat woningnood komt door 
migratie. 
Gast haalt "omvolkingstheorie" (woord als 
zodanig wordt niet in de uitzending gebruikt, 
wel ‘omvolking’) aan. 
Gast zegt hier dat klimaatactivisten de "oorlog 
tegen de boeren" ingeleid hebben. 
Link tussen lege supermarkten en boeren die 
niet meer leverden (i.p.v. protestblokkade). 
Europese Unie benoemd als bron van het 
kwaad. 
Presentatrice stelt dat aantal moorden en 
verkrachtingen in zweden hand over hand 
toeneemt, maar hangt af van hoe je de data 
bekijkt.  
Er wordt gesteld dat "klimaatactivisten" 
oorzaak zijn van de hoge energieprijzen. 
Presentatrice zegt: "dat er een duidelijk 
verband is tussen criminaliteit en de influx aan 
migranten". 
Onjuiste informatie over afhankelijkheid van 
het buitenland voor voedsel. 

15 september 
2022, aflevering 45 

Onjuiste inhoud, 
taalgebruik, discriminatie 
en schokkende beelden. 

Presentatrice betwist toelichting van Ruben 
van Galen over het helpen van vaccineren. 
Presentatrice zegt meerdere keren “neger”. 
Viertal filmpjes van sociale media om de 
indruk te wekken dat zwarte mensen massaal 
geweld aan het plegen zijn op witte mensen. 
Gast geeft aan dat slachtoffers van 9/11 zich 
wél ‘slachtoffers’ mogen noemen omdat ze 
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dood zijn, maar dat je geen ‘slachtoffer’ bent 
als je te maken hebt met discriminatie, want 
dan kan je nog steeds denken aan wat je de 
volgende keer beter kan doen en je te recht 
eisen. 
Arnold Karskens geeft in column aan dat 
‘omvolking’ volgens hem “genadeloos verder 
schrijdt”, zonder dat verder toe te lichten. 

20 september 
2022, aflevering 46 

Onjuiste inhoud, 
taalgebruik en objectiviteit. 

Gast geeft onjuiste informatie over gasprijzen 
aan of stellingen zonder grond.  Door gast en 
commentator benoeming van de “Great 
Reset”.  
Asielzoekers en immigranten krijgen van gast 
de schuld van de woningmarkt en inflatie. 
Onjuiste informatie over gevolg van omvallen 
van MKB tijdens lockdown. 

22 september 
2022, aflevering 47 

Objectiviteit. Gast mag onweersproken vertellen over eigen 
conflict in politiek. 

27 september 
2022, aflevering 48 

Objectiviteit, onjuiste 
inhoud en schokkende 
beelden. 

Gast betiteld als immunoloog niet big-
geregistreerd. 
Aannames over vaccinatieschade als feit 
gebracht 
Een suggestieve beeldmontage zonder 
context over vaccinatieschade.  
Onjuiste informatie over MRNA-vaccin dat een 
aantal maanden in het lichaam blijft.  
Geen context bij uitspraak dat de groep van 
mensen met vaccinatieschade steeds groter 
wordt.  

29 september 
2022, aflevering 49 

Objectiviteit en onjuiste 
inhoud. 

Onjuiste informatie over dat literatuur lezen 
op scholen niet meer gedaan wordt en de 
“lijst” niet meer bestaat. 

4 oktober 2022, 
aflevering 50 

Objectiviteit, discriminatie 
en onjuiste inhoud. 

Mening inkleuren over feministische groepen 
die te weinig doen voor vrouwen. 
Moslimmannen en nasissen geïnsinueerde link 
met onveiligheid. 
Gast houdt een betoog tegen genderwetten. 
Als reactie van ON-leden opgelezen: “de 
meeste inflatie komt door het achterlijke 
klimaatbeleid en de boycot met Rusland”. 
Schijnbare tegenstelling gecreëerd in dat 
Halsema het prima vindt wanneer mensen 
zich laten ombouwen en dat vliegtuig 
vakanties niet zouden mogen vanwege de 
klimaatdoeleinden. 
Betwijfelen van rechters. 
Onjuiste informatie van gast over chemicaliën 
in nep-vlees. 
Onterecht beeld neergezet dat asielzoekers in 
de opvang wentelen in luxe.  
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6 oktober 2022, 
aflevering 51 

Objectiviteit en onjuiste 
inhoud. 

Onjuiste informatie over effect weghalen van 
boerderijen op natuurgebied, 
reductiemaatregelen die enkel met 
technologische oplossingen kunnen worden 
gedaan en dat het weghalen van bedrijven 
geen effect heeft voor een natuurgebied, 
omdat ammoniak opstijgt. 
Opmerking dat de echte reden van de 
maatregelen is dat het land nodig is, want ze 
willen huizen bouwen voor de 
honderdduizenden migranten. 
Geen wederhoor bij item over wolf. 

11 oktober 2022, 
aflevering 52 

Onjuiste inhoud en 
objectiviteit. 

Opmerking gast: “de pensioenen gaan 
allemaal richting Brussel, en dat verdwijnt 
allemaal in een bodemloze put in Italië en in 
Spanje”. 
Aangegeven dat inflatie een direct gevolg is 
van de EU en de euro, het aanpakken van 
Hongarije en Polen door de EU niets met 
corruptie en de rechtsstaat te maken heeft en 
EU ons een oorlog in rommelt in Oekraïne. 

13 oktober 2022, 
aflevering 53 

Objectiviteit, onjuiste 
inhoud en taalgebruik. 

Gast kan over eigen politiek proces spreken 
zonder weerwoord. 
Ontbreken van “de asielstop” wordt 
aangegeven als primaire oorzaak van de 
armoede in Nederland.  
Achterhaalde informatie: “en zelfs ontslag te 
kunnen nemen (uit uitzending blijkt dat 
woorden “van hun werk” hier nog tussen 
wordt gezegd) om (uit uitzending blijkt dat 
woord “vervolgens” hier nog tussen wordt 
gezegd) in een uitkering te gaan hangen”. 
Aangegeven dat stijging van de energiekosten 
volledig komt door het klimaatbeleid. 
Opmerkingen: Groningen “kan veilig 
geëxploiteerd worden” en personeelstekort 
op Schiphol “wordt veroorzaakt door falend 
overheidsbeleid”. 
Geen concrete bewijzen of uitleg van invloed 
van WEF en kritische vraag wordt afgewezen. 
Alle ongehoord-critici uitgemaakt voor 
NSB’ers en fascisten. 

18 oktober 2022, 
aflevering 54 

Objectiviteit en onjuiste 
inhoud 

Thierry Baudet had weer zijn kanaal om te 
kunnen reageren op zijn afwijkende gedrag. 
Sterk de nadruk gelegd op het feit dat de 
daders van de dood van een meisje in 
Frankrijk van Algerijnse afkomst zijn en dat dit 
soort criminaliteit voorkomt door de open 
grenzen. 
Onjuiste of eenzijdige informatie over corona 
vaccins, oversterfte, onbekende 
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vaccinatiestatus van overledenen en het 
bewezen voorliegen van de overheid over 
vaccinaties. 
Aantijging dat de overheid feiten achterhoudt 
over oversterfte. 
Opvallende opmerking: "er is altijd maar een 
narratief... de taak van een journalist is juist 
om beide kanten van het verhaal te 
belichten."  
ON-peiling misleidend, want de in feite een 
geselecteerde groep is uit eigen achterban en 
dat die groep niet groter is dan 0,0006 
procent van de totale bevolking. 

20 oktober 2022, 
aflevering 55 

Objectiviteit Uitzending wordt monologisch genoemd. 

25 oktober 2022, 
aflevering 56 

Objectiviteit. Gast gaf ongenuanceerde of ongegronde 
uitweiding over oorzaken van de woningnood 
en tevens werd opgemerkt dat mensen 
moeten stemmen op FvD. 
Opmerkingen door gasten over: 
- de Nederlandse bevolking is slachtoffer van 
een, al dan niet bewuste, omvolkingspolitiek 
(woord als zodanig wordt niet in de uitzending 
gebruikt, wel ‘remigratie’ en ‘Nederlanders 
laatst, allen anderen eerst’) middels een door 
de overheid gefaciliteerde toelating van 
tsunami's' (woord als zodanig wordt niet in de 
uitzending gebruikt, wel ‘ongehoorde 
aantallen’) aan asielzoekers; 
- geslachtsverandering is schadelijk (woorden 
als zodanig worden niet in de uitzending 
gebruikt, wel over ‘ook mannen kunnen 
menstrueren’ wordt gezegd ’het is natuurlijk 
een aanval op vrouwen’). 

27 oktober 2022, 
aflevering 57 

Objectiviteit en onjuiste 
inhoud. 

Gast onweersproken door presentatrices:  
“op dit moment zie je ook dat eigenlijk bijna 
alle kinderen die behandeld worden zijn 
autistisch” (over transgenders) 
en "ze worden gezet op een medicijn dat is 
ontwikkeld om verkrachters chemisch te 
castreren". 

1 november 2022, 
aflevering 58 

Objectiviteit, Onjuiste 
inhoud 

Er wordt gezegd dat Nederland geen 
democratie meer is, zonder onderbouwing of 
tegenwoord.  
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Bijlage 4 – Vragen gesteld aan omroep ON zoals als bijlage verzonden bij mail  

d.d. 31-10-2022. 

 

1. Sinds uw programma Ongehoord Nieuws hervat werd in augustus 2022 kondigen uw 

presentatoren het programma aan als een “opinie- en duidingsprogramma”, waarin u ruimte 

geeft aan “meningen en interpretaties van het nieuws”.  

• Kunt u toelichten wat u daarmee bedoelt, zowel de programma-aanduiding als de 

terminologie ‘interpretatie van het nieuws’?  

• Voerde u hiermee ook een inhoudelijke wijziging door ten opzichte van de serie 

uitzendingen uit het voorjaar van 2022 en zo ja kunt u toelichten waarom u tot die 

wijziging bent gekomen?  

• Hoe vertaalt dit zich in de praktijk?  Betekent het volgens u ook dat er andere 

voorwaarden of eisen zijn die aan uw journalistieke presentatoren gesteld kunnen of 

moeten worden? 

• Is u bekend dat de Journalistieke Code wat betreft de normen die gelden voor het 

journalistiek handelen van de makers geen verschil aanbrengt tussen de diverse 

journalistieke sub-genres nieuws, actualiteiten, meningsvorming en opinie?  

 

 

2. Aan een aantal mensen dat klaagde over de uitzending van 15 september schreef u een 

reactie, waarin u stelde dat het “geenszins de bedoeling is geweest een “racistische 

uitzending” te maken. Sterker, wij werpen iedere beschuldiging en uiting van racisme verre 

van ons. De kern van de uitzending was duidelijk te maken dat racisme onder iedere groep 

kan spelen. Vandaar ook de aandacht voor de beschuldiging van racisme bij de politieke partij 

Bij1. Helaas is deze boodschap ondergesneeuwd geraakt door de ophef en het tonen van 

enkele filmpjes waarbij gekleurde mensen niet-gekleurde mensen in elkaar slaan. Doorgaans 

zien we op de televisie alleen maar filmpjes van niet-gekleurde mensen die als de agressor in 

beeld worden gebracht. De kernboodschap van het item was dan ook de oproep van onze 

gast prof. dr. Paul Cliteur dat (alle) mensen elkaar meer als mensen zouden moeten gaan 

zien.” 

• Wilt u bij deze passage uit uw antwoord van destijds nog aanvullende opmerkingen maken? 

• Kunt u de feitelijke onderbouwing geven voor de zin: “Doorgaans zien we op de televisie 

alleen maar filmpjes van niet-gekleurde mensen die als de agressor in beeld worden 

gebracht.”?  

• Nazoeking door derden toonde aan dat bij de incidenten in de filmpjes die in uw uitzending 

gebruikt werden als voorbeelden om “de minder belichte zijde van racisme” te laten zien, 

geen bewijs voor racistische motieven was. Op welke feiten baseerde uw redactie bij de 

keuze van de filmpjes de overtuiging dat de incidenten in de filmpjes wél een racistische 

motivatie hadden? Heeft u een en ander geverifieerd, waar en op welke wijze? 

• Wat is uw reactie nu op de wijze waarop uw programma de filmpjes inzette en toelichtte? 

 

 

3. U schreef over de uitzending van 15 september aan bij mij klagend publiek ook: “Bij de 

vrijheid van meningsuiting, een van de fundamenten van onze democratie, hoort nu eenmaal 

dat gevoelens gekwetst kunnen worden. Maar dat is nooit onze opzet. ON! is opgericht en om 

de “ongehoorde” en “ongeziene” kant van grote maatschappelijke problemen te laten horen 
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en tonen. Dit uitgangspunt is ook de reden geweest dat we door de Mediaminister vorig jaar 

zijn toegelaten tot het Publieke Bestel.” 

• Kunt u toelichten waarom u hier naar de vrijheid van meningsuiting verwijst? Zijn daar, in uw 

optiek, grenzen aan? Waarom wel of niet?  

• Met betrekking tot mogelijk kwetsende inhoud, kunt u de afwegingen delen omtrent het 

gebruik van het woord “neger”? 

 

 

4. In de uitzending van 8 september wordt een podcast besproken, met beschuldigingen van 

verrijking aan het adres van Jaap van Dissel (RIVM). De presentatoren van uw programma 

spreken hierover door. 

• De journalistieke code stelt dat journalisten terughoudend omgaan met beschuldigingen, 

alleen als die zijn gecheckt worden ze gepubliceerd. Dat geldt ook voor items in een rubriek 

met berichten uit andere media als uw mediaoverzicht. Heeft uw redactie de informatie uit 

de podcast geverifieerd? Zo ja hoe, zo nee, waarom niet? Is in dat geval overwogen te 

melden dat de informatie door uw redactie zelf niet is geverifieerd? Bent u – in de context 

van het doorgeven van beschuldigingen afkomstig uit een journalistieke productie van 

anderen – bekend met wat de uitspraak van de Raad voor de Journalistiek 

https://www.rvdj.nl/2004/50 stelt aangaande de journalistieke verantwoordelijkheid?  

• De informatie in de podcast was aantoonbaar onjuist. Checken van het ‘bankafschrift’ uit de 

podcast liet dat zonder inspanning zien, onder meer journalisten zetten in de twee dagen 

tussen de podcast en uw programma openbaar vraagtekens bij de inhoud van de podcast. 

Uw presentatoren hadden dit – gezien de zwaarte van de aantijgingen – in de voorbereiding 

van het item kunnen en horen mee te nemen. Wat is uw inhoudelijke reactie op de gekozen 

wijze (uw presentator zegt: “Als dit klopt…” en “…van Dissel een grote som geld lijkt te 

hebben ontvangen…”) waarop zij de beschuldiging in de podcast onder de aandacht van het 

publiek brengen? 

• Er is sindsdien een correctie geplaatst op uw correctiepagina, waarin u aangeeft dat “nooit 

gesteld noch geïnsinueerd is dat het hier ging om een vaststaand gegeven”. Hoe omschrijft u 

het in de gekozen bewoordingen (uw presentator zegt: “Als dit klopt…” en “…van Dissel een 

grote som geld lijkt te hebben ontvangen…”) bespreken van de podcast? 

• De correctie stelt “Recent is bekend geworden dat Van Dissel geen geld heeft gekregen van 

Stichting Open Nederland.” Heeft u commentaar op uw eigen correctie? Heeft u overwogen 

om expliciet op te schrijven: de informatie waarnaar we verwezen, was onjuist, of woorden 

van gelijke strekking? Zo nee, wat waren uw overwegingen? U doet dat wel bij andere 

correcties, die niet het corrigeren van een ongefundeerde beschuldiging betreffen. 

• Heeft u overwogen om nog aanvullend, eventueel in een volgende uitzending in beeld, te 

corrigeren? Waarom wel en het niet gedaan, of waarom niet overwogen? 

 

5. Op uw correctie-pagina ‘Oeps’ (goed dat u inmiddels een correctiepagina heeft) staat een 

opmerking n.a.v. een uitspraak in een column in uw programma van 20 oktober, “dat landen 

zoals Denemarken zijn gestopt met corona vaccinatie vanwege bijwerkingen. 

Volgens Nieuwscheckers klopt dat niet.”  

• Waarom kiest u voor deze formulering? Heeft u overwogen zélf voor uw rekening te nemen 

dat de informatie in de column niet klopte? Wat zijn uw onderbouwingen voor uw keuze?  

https://www.rvdj.nl/2004/50
https://nieuwscheckers.nl/denemarken-en-andere-scandinavische-landen-zijn-niet-gestopt-met-corona-inentingen-bij-jongeren-uit-vrees-voor-ernstige-bijwerkingen/
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• De site van Nieuwscheckers publiceerde de afgelopen maanden ook enkele andere fact 

checks van informatie uit uw uitzendingen. Verwijzing naar deze andere gedane uitspraken 

die volgens checks van Nieuwscheckers ‘onwaar’ waren zette u niet op uw correctiepagina. 

Waarom niet? Het kan niet zijn omdat de oeps-pagina ten tijde van de uitspraak nog niet 

bestond, want u plaatste sinds deze pagina bestaat wel een enkele correctie van informatie 

die werd uitgezonden vóór de pagina was gemaakt. 

• Sinds de start van Nieuwscheckers werden door deze organisatie ook vele checks gedaan 

over bijvoorbeeld coronavirus-informatie. Bepaalde na check als ‘onwaar’ gelabelde 

informatie (zoals over bijwerkingen van vaccinaties) werd sindsdien nog door uw journalisten 

als feitelijk juist doorgegeven of doorgelaten. Wanneer is een ‘onwaar’-oordeel van 

Nieuwscheckers voor door uw medewerkers verstrekte informatie wél aanleiding voor 

vermelding op uw pagina ‘Oeps’ en wanneer niet? Wat is daarbij uw criterium of richtlijn? 

• Onderkent u dat het publiek de inzet van een correctiepagina snel als willekeurig beoordeelt 

(wanneer komt een fout er wel op en wanneer niet)? Dat is een lot dat veel correctiepagina’s 

(ook van andere media) treft. Ziet u mogelijkheden om dat te voorkomen, of heeft u criteria 

die kunnen helpen? 

• U stelt op de pagina dat de redactie bepaalt welke op- en aanmerkingen worden geplaatst. 

Hoe verhoudt zich dat tot de plicht in de ook door uw organisatie bij binnentreden in het 

bestel onderschreven Journalistieke Code om gemaakte fouten transparant te corrigeren? 

Heeft u nog op andere platforms aantoonbaar onjuiste informatie gecorrigeerd? 

 

6. In diverse uitzendingen (waaronder die van 18 oktober) wordt gesproken over corona, 

coronamaatregelen, vaccinaties en bijwerkingen. De vragen hieronder betreffen één 

uitzending ten voorbeeld van een patroon (er wordt door klagers gesteld dat corona-

informatie in nog vijf andere uitzendingen aantoonbaar onjuist is, dat presentatoren daarin 

inmiddels lang weerlegde theorieën voor feitelijke informatie laten passeren, of dat daarin 

‘complottheorieën’ worden verspreid).  

M.b.t. het gesprek van 18 oktober wijzen klagers op het door presentatoren onbevraagd 

laten passeren van aantoonbaar onjuiste informatie over het proces van de ontwikkeling van 

vaccins en de effectiviteit van bepaalde medicijnen, ongefundeerde beschuldigingen aan het 

adres van het kabinet en Marc van Ranst, complottheorieën over beweegredenen van 

farmaceuten en politici en beweringen die niet onderbouwd worden en dus als insinuaties 

gezien moeten worden.  

• Door presentatoren en gasten wordt diverse malen gesteld dat Pfizer onlangs in het 

Europees Parlement (EP) voor het eerst heeft aangegeven (‘toegegeven’) dat coronavaccins 

niet als eerste getest werden op tegengaan van besmetting, maar dat dat wel geclaimd werd. 

Dat klopt niet, zie hiervoor de eenvoudig toegankelijke openbare informatie van Pfizer uit 

april 2020 over het testproces van vaccinaties (testen op tegengaan ernstige ziekte). Waarom 

hebben uw presentatoren de uitspraken van Pfizer in het EP niet correct geduid? Waarom 

zijn gasten niet op de onjuistheden in hun beweringen gewezen? Waarom is op geen 

moment naar onderbouwing van de onjuiste informatie gevraagd? 

• Later in het gesprek wordt door een gast algemeen bekende, onjuiste informatie gegeven 

over gangbare procedures bij vaccinontwikkeling (testen op tegengaan verspreiding, waar 

dat bij het testen van vaccinaties niet gangbaar is. Getest wordt in eerste aanleg op 

voorkoming van ernstige ziekte). De presentatoren vragen niet naar onderbouwing en lijken 

zelf niet te beschikken over de informatie dat het door de gast gestelde niet klopt. Hoe wordt 

basale voorbereiding van presentatoren gedaan bij een onderwerp als dit dat specialistisch is 

https://nieuwscheckers.nl/?s=ongehoord
https://nieuwscheckers.nl/?s=corona+onwaar
https://press.pfizer.be/de-verschillende-fases-van-de-ontwikkeling-van-een-vaccin
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maar ook direct consequenties kan hebben voor de gezondheid van kijkers? Welke 

journalistieke verantwoordelijkheid heeft u ten opzichte van uw publiek voor de juistheid van 

verstrekte informatie, in het licht van wat gezegd wordt over betrouwbaarheid van 

informatie in de ook door uw organisatie onderschreven Journalistieke Code? 

• Er wordt door gasten gezegd dat de minister van Volksgezondheid nog steeds stelt dat 

vaccinatie besmetting tegengaat. Uit diverse interviews met de minister blijkt dat deze dat 

niet zegt of gezegd heeft. Waarom laten uw presentatoren deze onjuiste informatie passeren 

en waarom nemen ze die ook in door henzelf uitgesproken teksten voor eigen rekening? 

• Het kabinet houdt opzettelijk informatie achter, stellen gasten in de uitzending, onder meer 

m.b.t. oversterfte. Bij een dergelijke bewering/beschuldiging moet door de journalist 

minimaal gevraagd worden wat de onderbouwing is. Waarom blijft dat uit? 

• De bewering van de gast over de verklaring voor het niet kunnen geven van oversterftecijfers 

is aantoonbaar onjuist, de verklaring is openbaar en breed bekend gemaakt (AVG- en 

privacybeperkingen, zie voor toelichting de Kamerbrief van 28-9-2022 waarin de minister 

aangeeft juist groot voorstander te zijn van onafhankelijk onderzoek naar oversterfte tijdens 

Covid-19 maar vooralsnog te stuiten op AVG-beperkingen. Er wordt gewerkt aan methodiek 

waardoor ondanks dit toch onderzocht kan worden). Waarom stellen uw presentatoren niet 

minimaal vraagtekens bij de bewering van de gast, en nemen zij beweringen van de gast over 

manipulatie en verdeel-en-heers-opzet van de overheid als feit in het gesprek over? 

• In de uitzending bespreken gast en presentator de bewering dat vaccins tot 

hartaandoeningen en vele doden hebben geleid. Is uw redactie bekend met de eenvoudig 

traceerbare handleiding hoe statistieken over sterfgevallen na vaccinatie te lezen, zoals 

beschreven door het Europees bijwerkingencentrum EudraVigilance? Indien ja, waarom is 

van deze kennis geen gebruik gemaakt in het kritisch bevragen van de beweringen van de 

gast hierover, omdat deze handleiding aangeeft dat overlijden ná vaccinatie niets zegt over 

overlijden áán vaccinatie maar uw gast zijn redenering zo wel opzet? 

Bent u daarnaast ook van mening dat een verantwoordelijk journalistiek presentator die over 

een dergelijk aan de gezondheid van mensen rakend thema een op betrouwbare informatie 

gestoeld gesprek moet voeren, optimaal haalbaar geïnformeerd zou moeten zijn? Bent u, dit 

gesprek en de onjuiste informatie die hierin – door welke oorzaak ook – is gedeeld overziend, 

van mening dat uw redactie/presentator hier verantwoordelijk zoals de Journalistieke Code 

verplicht heeft gehandeld?  

• Een gast stelt dat de overheid bewezen actieve medicatie tegen Covid-19 achterhoudt omdat 

farmaceuten en overheid hier niet aan verdienen. Buiten dat de claim dat de overheid dit 

doet niet onderbouwd wordt (en ook niet bevraagd wordt): heeft uw redactie kennis van de 

eenvoudig toegankelijke, omvangrijke, onafhankelijke internationale onderzoeken 

(waaronder deze overzichtsstudie) naar de effectiviteit bij Covid-19 van de medicijnen 

waarop de gast doelt? Deze studies concluderen in overweldigende mate dat de betreffende 

medicijnen niet werkzaam zijn bij Covid-19. Indien de journalistiek presentator hiervan geen 

kennis heeft, hoe kan het dat u deze dan toch verantwoordelijk maakt voor het voeren van 

een betrouwbaar gesprek hierover in een journalistiek programma? Indien de presentator 

hiervan wel kennis heeft, waarom wordt deze dan niet ingezet om minimaal de bewering van 

de gast te bevragen? 

• Wat is uw reactie op de klachten dat in dit gesprek op diverse momenten door de 

presentatoren actief en passief aantoonbaar onjuiste informatie gedeeld wordt? En dat 

zonder actief-kritische rol van uw presentatoren complottheorieën over de beweegredenen 

van politici en farmaceuten voor feiten worden gepresenteerd?  

https://open.overheid.nl/repository/ronl-360e58e09e4f7c3e85d424e941954d3ef6eebb97/1/pdf/kamerbrief-stand-van-zaken-oversterfte-onderzoek-datatoegang-afdoen-correspondentie-en-informatieverzoek-en-mensen-met-een-kwetsbare-gezondheid.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/guide-interpretation-spontaneous-case-reports-suspected-adverse-reactions-medicines_en.pdf
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2115869?query=featured_home
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• Wat is uw reactie op de opmerking van klagers dat in uw uitzendingen m.b.t. Covid-19-

gerelateerde informatie een met bovenstaand voorbeeld geïllustreerd patroon van het delen 

van aantoonbaar onjuiste informatie zichtbaar is? 

 

7. In diverse uitzendingen komt het (ontbreken van) stikstofbeleid aan de orde, over zes 

uitzendingen kwamen m.b.t. berichtgeving over stikstof klachten binnen. Hierbij als 

voorbeeld van het patroon van ontbrekend doorvragen, contextualiseren en duiden een 

klacht over eenvoudig te checken feitelijke informatie. In de uitzending van 6 oktober wordt 

gesteld dat ammoniak niet schadelijk is voor de natuur want “het overgrote deel stijgt op 

naar hogere luchtlagen”. Het weghalen van boerenbedrijven bij natuurgebieden heeft 

daardoor geen effect. 

De bewering dat ammoniak niet schadelijk is voor de natuur is in de algemeenheid van de 

formulering onjuist. Zuivere ammoniak is inderdaad wel een vluchtige stof. Een die echter 

niet per definitie de hogere luchtlagen (wat zijn dat? Waar beginnen die?) in gaat maar ook 

binnen een kleine afstand van de ontstaansplek kan neerslaan en kan mengen met water tot 

ammonium (en zo als depositie zeer schadelijk kan zijn). De stof kan ook omgezet worden tot 

stokstofmonoxide of via uitwerpselen (als eindproduct van eiwitvertering) in de natuur zijn 

weg vinden.  

Uw presentatoren voerden dit seizoen veel gesprekken over problemen rond stikstof en 

stikstofbeleid, en moeten alleen al daardoor wel enige kennis van zaken hebben opgedaan. 

Waarom wordt deze (ook scheikundig gezien tot op het punt van onjuist zijn gesimplificeerde 

en onvolledige) bewering niet bevraagd of zelf met aanvullende informatie geduid? 

 

 

8. In de uitzending van 23 augustus wordt de Nationale Postcode Loterij besproken. De 

organisatie diende bij de ombudsman een klacht in m.b.t. onder meer een aantal feitelijke 

onjuistheden. Uw organisatie reageerde na doorzenden van de klacht met te stellen dat 

“Ongehoord Nieuws binnen het subgenre Opinie [valt] en daarvan het subgenre Gesprek, dit 

is aan het begin van de uitzending nog uitdrukkelijk vermeld door de presentatrices. Volgens 

het Genrebeleidsplan Journalistiek biedt dit subgenre de mogelijkheid ‘mensen van eigen 

geluid een podium te bieden en/of verschillende meningen over het voetlicht te brengen 

zonder daarbij zelf een duidelijk standpunt als omroep in te nemen. (…) niet waarheidsvinding 

maar betekenisgeving staat centraal, echter gaat het veeleer om de mening van de gast dan 

van de producerende omroep.’” 

• Ook journalisten die opiniërende en meningsvormende programma’s maken, dienen zich te 

houden aan hetgeen in de Journalistieke Code is vastgelegd, De Journalistieke Code is  ook 

door uw omroep onderschreven. Hoe ziet/rechtvaardigt  u – in het licht van het 

bovenstaande – de door u gegeven uitleg  voor het uitzenden van aantoonbaar onjuiste 

informatie? Wat is als programma/omroep uw verantwoordelijkheid voor het uitzenden van 

aantoonbaar onjuiste informatie verstrekt door een gast? 

• Aantoonbaar onjuist waren beweringen van de spreker in uw uitzending m.b.t. onder meer 

opmerkingen over ontstaan van de NPL, verplicht en gerealiseerd percentage afdracht aan 

goede doelen, hoogte van salarissen, verantwoording. De Journalistieke Code stelt dat 

beschuldigingen alleen gedeeld worden als ze gecheckt zijn. Indien uw presentatoren de 

beweringen hadden gecheckt (hetgeen in openbaar beschikbare informatie bij bijvoorbeeld 

de Kamer van Koophandel mogelijk is en voor feitelijke informatie op voorhand gedaan had 

kunnen worden), was de onjuistheid gebleken. Waarom is een check achterwege gebleven? 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ammoniak


 

36 
 

Bent u van mening dat uw presentatoren onvoldoende voorbereid aan dit gesprek 

begonnen? Waarom is – indien er voor een check van specifieke informatie wellicht geen tijd 

was vanwege het live-karakter van een uitzending – bij diverse aantijgingen niet minimaal 

een kanttekening gezet of om onderbouwing gevraagd?  

• U zag geen aanleiding om in te gaan op de door klager aangedragen voorbeelden van 

onjuiste informatie maar stelde voor “om u toch tegemoet te komen” de brief van NPL op uw 

correctiepagina te plaatsen als de organisatie daarop in zou willen gaan. U plaatste de brief 

zonder op dat antwoord te wachten (de brief stond online nog voordat klager uw vraag had 

beantwoord). Kunt u toelichten waarom u de organisatie wilde ‘tegemoetkomen’ als u geen 

aanleiding zag voor een inhoudelijke reactie? 

 
9. U schreef in antwoord op een mail met gespecificeerde klachten over acht uitzendingen uit 

september en oktober aan de afzender van die mail: “Punt voor punt uw mail 

beantwoorden gaat mij te ver, dat zou uitmonden in een welles-nietes discussie.” 

• Waarop baseert u de inschatting dat het hier tot een welles-nietes discussie zou leiden? Kon 

het, stel dat de afzender u terecht op onjuiste informatie zou wijzen, niet ook leiden tot 

erkennen dat er een fout is gemaakt en die corrigeren? Heeft u een verantwoordelijkheid om 

inhoudelijk op klachten van publiek in te gaan? 

• Enkele voorbeelden van als onjuist te duiden informatie, uit de lijst die deze afzender u 

stuurde:  

- In de uitzending van 27 september wordt door een gast gesteld dat ‘natuurlijke’ 

immuniteit tegen corona sterker is dan na vaccinatie (waar ook voor de leek of een 

redactie handzaam samengevat internationaal onderzoek laat zien dat daar geen bewijs 

voor is), de presentatoren vragen niet naar onderbouwing.  

- In de uitzending van 6 oktober wordt in een gesprek over stikstofproblematiek door een 

spreker gesteld dat je boerderijen kunt weghalen maar dat dat geen effect heeft op de 

natuurgebieden (waar divers, omvangrijk en onafhankelijk onderzoek laat zien dat dat 

wel zo is, de presentatoren vragen niet naar onderbouwing of verwijzen niet naar deze 

openbaar voorhanden zijnde informatie). 

- In de uitzending van 13 oktober wijst de afzender – onder meer – op het door gasten 

delen van aantoonbaar onjuiste informatie over de oorzaken van armoede (de 

asielinstroom, waar onafhankelijk onderzoek wijst op andere meer voorkomende 

oorzaken, zoals scheiding, verliezen van werk, ziekte) en de oorzaken van de stijging van 

de energieprijzen (klimaatbeleid en energietransitie, waar de huidige stijging een 

complexe combinatie is van onder meer de herstart van de wereldeconomie na Covid-19 

en effecten op de wereldmarkt van de strijd in Oekraïne).  

In alle drie de voorbeeldgevallen hadden geïnformeerde presentatoren met eenvoudig 

doorvragen naar feitelijke onderbouwing de beweringen van de gasten kunnen toetsen, 

minimaal van een benodigde kanttekening moeten voorzien, en maximaal kunnen 

ontkrachten. Ook in een opiniërend programma zoals bedoeld in het genrebeleidsplan 

Journalistiek heeft de journalist deze rol. Waarom deden uw presentatoren dat niet? 

• Omgekeerd had u de mailer kunnen wijzen op onjuiste aannames zijnerzijds en correcte 

informatie uwerzijds. In de uitzending van 29 september werd de teruggang van het lezen 

door jongeren geweten aan het afschaffen van de literatuurlijst op scholen, de klager stelde 

dat die lijst niet is afgeschaft. Officieel bestaat er inderdaad geen ‘verplichte leeslijst’ (die 

was er feitelijk nooit), al hanteren veel docenten Nederlands wel een algemene 

referentielijst of draagt de school een titellijst aan waaruit leerlingen een percentage van de 

https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/is-de-immuniteit-na-covid-19-beter-dan-na-vaccinatie#article-detail-wrapper
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-stikstof
https://voedselbankennederland.nl/artikelen/armoede-in-nederland/
https://www.iea.org/commentaries/what-is-behind-soaring-energy-prices-and-what-happens-next
https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/energy-prices-2021/
https://www.lezen.nl/onderzoek/leeslijst-ontstaat-in-afstemming-docent-en-leerling/
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te lezen boeken uit moet halen. Ziet u hier voor een journalistiek programma een 

verantwoordelijkheid in het contact met het publiek, ook ná uitzending? 

Overigens laat onderzoek zien dat de verplichting tot lezen maar één van de mogelijke 

verklaringen is voor het minder lezen door de jeugd. Doorvragen door uw presentatoren had 

de opmerking van de gast context kunnen geven, voor beter begrip door het publiek prettig 

en handig. Zo volledig mogelijk informeren is een van de normen in de Journalistieke Code. 

Voelt u hiervoor een verantwoordelijkheid? 

 

 

10. In de uitzending van 27 oktober merkt een gast op over kinderen met genderdysforie: “op dit 

moment zie je ook dat eigenlijk bijna alle kinderen die behandeld worden zijn autistisch”.  

• Kunt u toelichten op welke informatie de gast zich hier baseert? Hadden uw presentatoren 

daarnaar moeten vragen? Het betreft hier geen mening van de gast maar een bewering. 

• De gast heeft vanuit haar positie geen toegang tot ‘alle’ of ‘bijna alle’ dossiers van kinderen 

die behandeld worden voor genderdysforie. Dienen uw presentatoren uit hoofde van hun 

journalistieke taak dergelijke, niet-bewijsbare ‘sweeping statements’ van context of 

kanttekening te voorzien? 

• Er is op diverse plaatsen en instituten onderzoek gedaan naar de connectie tussen 

genderdysforie en autisme. Eén eenvoudig te vinden onafhankelijke overzichtspublicatie 

haalt onderzoek aan dat stelt dat “van de voor genderdysforie verwezen jongeren 7,8% een 

diagnose binnen het autistisch spectrum [bleek] te hebben”. Kan een percentage van bijna 8% 

geparafraseerd worden als ‘bijna alle’? Hoe kijkt u naar de noodzaak voor uw presentatoren 

om deze bewering van de gast te bevragen of corrigeren? 

• Door de gast wordt gesteld dat medicijnen die worden ingezet als zogenoemde 

puberteitsremmers inzetbaar zijn bij kankerbehandelingen en ontwikkeld voor de chemische 

castratie van verkrachters. Bij een behandeling die kan vertragen dat een puberlichaam 

volgroeit worden diverse hormoonpreparaten ingezet. Hormoonpreparaten worden ook 

gebruikt bij het verkleinen van de kans dat bepaalde typen hormoongevoelige borstkanker 

zich opnieuw manifesteren. Maar dat betreft niet dezelfde anti-hormonale therapie, noch is 

onderzocht of de therapie voor het één bruikbaar is voor het ander. Ook is anti-hormonale 

therapie die gebruikt wordt als puberteitsremmer niet ontwikkeld noch wordt deze ingezet 

voor chemische castratie.  

Verder wordt gesteld dat kinderen vanaf 12 jaar eenvoudig puberteitsremmers kunnen 

krijgen. Wie online een korte rondgang maakt langs informatieplatforms, klinieken en 

ziekenhuizen die zich met genderzorg bezighouden, vindt bij alle uitgebreide informatie 

(onder meer hier, hier en hier) over vooronderzoek, gesprekken, lengte van het traject, 

wachttijden. 

Deze gast is altijd heel open over haar opvattingen, haar meningen maar ook beweringen 

kunnen niet als verrassing komen omdat ze ook op openbare platforms te vinden zijn. 

Voorbereiden van een gesprek met haar is dus goed te doen. Daarnaast kan openbare, 

eenvoudig te vinden wetenschappelijke informatie een eventueel aanwezig gebrek aan 

medische kennis bij een presentator ondervangen. Uiteraard mag een gast haar mening 

geven. Maar waarom zijn de onjuiste beweringen van de gast niet bevraagd en van correctie 

voorzien?  

 

 

https://www.lezen.nl/onderzoek/leesplezier-daalt-met-leeftijd/
https://www.vkjp.nl/tijdschrift-artikelen/comorbide-genderdysforie-en-autisme-hypotheses-over-de-etiologie-en-een-exploratie-van-de-behandelmogelijkheden
https://genderclinic.nl/aanbod/
https://www.radboudumc.nl/expertisecentra/geslacht-en-gender
https://transgenderinfo.be/wp-content/uploads/Zorgbrochure-januari-2022.pdf
https://www.umcg.nl/-/genderteam
https://www.amc.nl/web/specialismen/genderdysforie/wachttijden.htm
https://www.voorzij.nl/
https://www.amc.nl/web/specialismen/genderdysforie/trans-gender/puberteitsremmers.htm
https://www.kanker.nl/kankersoorten/borstkanker/behandelingen/anti-hormonale-therapie-bij-borstkanker
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Bijlage 5 – Antwoorden van Ongehoord Nederland aan de ombudsman 
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Bijlage 6 – Transcript fragmenten 15 september 2022 
 
Gesprek start met verwijzing naar en beeldfragmenten over interne perikelen bij politieke partij Bij1. 
 
Presentatrice 1 5:27 “Ja Shohreh, we zien al op het filmpje eigenlijk een discussie: kunnen negers nu 
wel of niet racistisch zijn? Wat vind jij?” 5:32 
 
Gast 1 5:32 “Nou, dan vraag ik: kan een Chinees leren Engels praten? Weet je, racistisch zijn, wat dat 
ook betekent, het is niet een aangeboren afwijking, dat jij ermee geboren wordt, of dat het in je DNA 
zit. En racistisch zijn betekent dat je discriminerende gedrag aantoont. Je ziet soms zelfs ook dat de 
ouders discrimineren tussen hun kinderen. Dus ik denk het is een misverstand tussen het verdelen 
van passende kansen. Eh, als je dat doet dan kan je heel makkelijk de sticker discriminatie op je 
krijgen. Terwijl dat ik vind dat als je iedereen gelijke kansen gaat aanbieden, dan ben je juist 
discriminerend. Want iemand die op een rolstoel zit, als jij hem een fiets geeft, heeft hij helemaal 
niks aan. Maar iemand die ambitie heeft om een wielrenner te worden, dan kan die daar gebruik van 
maken. Dus dat is helaas een hele grote probleem die wij ermee tobben. Ik denk dat er is een coup 
gepleegd op onze taal en woorden worden gemanipuleerd en mensen worden daarmee 
gechanteerd. En daar heb ik echt heel veel moeite mee. We moeten leren om echt definitie van 
woorden begrijpen voor wat ze zijn. En ons niet laten slepen met gevoelens en eh alles wat ze in de 
strijd gooien om de strijd te kunnen winnen.”6:48  
 
Presentatrice 1 6:48 “Ja en je hebt het dan over een coup die gepleegd wordt op de taal. Zou je daar 
een aantal voorbeelden van kunnen, kunnen noemen?”6:55 
 
 
 
 
 
Presentatrice 1 08:20 “Ja Paul, dan ook graag even naar jou, want in het filmpje wordt dus ook eh ja 
die discussie gevoerd van: kunnen negers nu wel of niet racistisch zijn? Hoe kijk jij daarnaar?” 08:29 
 
Gast 2 08:29 “Nou ik denk dat ieder, iedereen racistisch kan zijn en die de uitgangspunten van het 
racisme onderschrijft. En racisme dat wil zeggen dat je op basis van uiterlijke kenmerken een ander 
achterstelt. Je maakt een onderscheid op basis van uiterlijke kenmerken, de kleur van de huid, de 
structuur van het haar, dat soort zaken. En eh ja dat kan, in het beginsel kan dat iedereen doen. Dus 
ook zwarte mensen kunnen racistisch zijn ten aanzien van andere mensen die ze dan weer 
discrimineren op hun uiterlijke kenmerken.' 08:59 
 
Presentatrice 1 08:59 “Ja en dan zien we dus binnen BIJ1 zien we eigenlijk een soort verschil van 
mening ontstaan tussen enerzijds een negroïde vrouw, anderzijds een Molukse transgender. Ja, hoe 
moeten we dat nou plaatsen. Wie staat er nou hoger in die slachtoffercultus eh inmiddels?” 
'Wie van de twee is volgens jou het grootste slachtoffer?' 09:14 
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Presentatrice 2 10:35 “Ja, op social media zien we ook de minder belichte zijde van racisme, namelijk 
blanken die door zwarten in elkaar worden geslagen. We willen u waarschuwen voor de volgende 
beelden, deze kunt u als schokkend ervaren, maar we vinden het toch belangrijk om ze wel te laten 
zien.”10:51 
 
(beeldfragmenten van agressie tussen individuen: mensen van kleur slaan witte mensen) 
  
 
Presentatrice 1 11:08 “Ja, Pepijn het zijn werkelijk schokkende beelden. Je ziet dat, eh ja dat blanken 
in elkaar worden geslagen door negers. Dat zien we overigens op grote schaal hè, dit soort filmpjes 
die worden gedeeld op het internet. Waarom horen we hier nu zo weinig over als het gaat om de 
grotere discussie, als het gaat om racisme?” 11:23 
 
Gast 3 11:25  “Ja er is denk ik een hoofd-narratief , net zoals bij corona en dat wordt gepusht. En dit 
past niet in dat hoofd-narratief dus dat wordt door de media ontweken. En om nog even aan te 
vullen op de discussie die we net hadden. Vond ik wel interessant over BIJ1. Kijk als je gewoon zo 
gaat focussen op al die uiterlijkheden, hè. Dat is natuurlijk wat racisme is of je wel of niet een man of 
een vrouw bent, ja dan is het niet meer dan logisch dat je natuurlijk zelf eigenlijk een racistische 
partij wordt en dat is denk ik wat BIJ1 is. Kijk ons interesseert het niet of je nou man of vrouw bent, 
welke huidskleur je hebt. Als je daar zo op gefocust bent, dan is het volstrekt logisch dat je dan op 
een gegeven moment alleen nog maar verschillen ziet in bijvoorbeeld huidskleur, of je man of vrouw 
bent, eh ja wat wij dan noemen diversiteitsracisme. Dat je dus alleen maar diversiteit ziet en ook 
racistisch gaat ja eh gaat interpreteren.”12:08 
 
Gast 1 12:08 'Dat is ook gewoon wat er misgaat hè, bij hen. Kijk hè… 
 
 
Gast 1 12:40 “Als gevoelens zo belangrijk zijn dan kan ik ook net zo goed vragen: “Oké, what about 
my feeling?”12:45 
 
Presentatrice 1 12:45 “Ja, want dat wilde ik net vragen want, om nog even terug te komen op dat 
filmpje: is er dan niet sprake van blankofobie.”12:50 
 
Gast 1: 12:50 “Ja, dat dus”12:52 
 
Presentatrice 1 12:52 “Dus dat er eigenlijk een soort haat zich ontvouwd heeft tegenover blanken en 
daar horen we eigenlijk niemand over.”12:56 
 
Gast 1 12:57 “We zijn zo ver gekomen dat ik als een, kijk ik kan mezelf niet een zwarte vrouw 
noemen, ik ben ook niet blank, ik val gewoon in midden, ik weet niet eens meer hoe en wat. Maar ik 
houd mijn mening ook daarom in het midden. Nee, maar dat terzijde, maar ik als een vrouw met een 
buitenlandse achtergrond en omdat ik ook een vrouw ben, ik kan heel makkelijk bij wijze van 
spreken, leven van Pepijn heel zuur maken. En dan is het aan hem om te bewijzen dat het niet zo is, 
dus dat is, dat is bizar, dat is echt bizar.' 13:28 
 
Presentatrice 2 13:28 “Ja, ik vond het goed dat jij nog even terugkwam op dat filmpje van net, want 
het is natuurlijk echt verschrikkelijk wat je daar allemaal ziet gebeuren en het is toch inderdaad bizar 
dat, dat je daar niet iets over hoort, hè van die kant.” 13:38 
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Bijlage 7- Lijst sprekers in uitzendingen  
 
 

 

Naam Functie beschreven in naambalk Panellid of gast 

Bart Kemp boer en voorman Agractie gast 

Gideon van Meijeren Tweede Kamerlid (FVD) gast 

Patrick Kicken radiojournalist panellid 

Jan van de Beek migratiedeskundige gast 

Wybren van Haga partijleider/fractievoorzitter (BVNL) gast 

Shashi Roopraam politiek antropoloog panellid 

Reinette Klever commentator ON! panellid 

Paul Buitink  financieel expert gast 

Peter Siebelt onderzoeksjournalist gast 

Paul Cliteur emeritus hoogleraar Universiteit Leiden gast, panellid, gast, panellid 

Flavio Pasquino oprichter blckbx gast 

Ahmed Aarad IT entrepreneur panellid 

Ralf Dekker Tweed Kamerlid (FVD) gast 

Shohreh Feshtali schrijfster panellid, gast, panellid 

René Dercksen Statenlid Utrecht (BVNL) gast 

Harm Beertema Tweed Kamerlid (PVV) gast 

Camilla van der Burgt armoedehulp Emmen gast 

Arno Wellens financieel expert gast 

Alexander Sassen van Elsloo financieel expert gast 

Renske Verheul bestuurslid Voorzij gast 

Martin van Rooijen Eerste Kamerlid (50PLUS) gast 

Pieter Lakeman econometrist gast 

Ferdinand Meeus klimaatexpert gast 

Theo Setters immunoloog gast 

Anton Theunissen onderzoeker gast 

Sam van Rooy Vlaams Parlementslid (Vlaams Belang) gast 

Pepijn van Houwelingen Tweede Kamerlid (FVD) gast 

Thierry Baudet partijleider (FVD) gast 

Tom de Nooijer gemeenteraadslid Oldebroek gast 

Tom van Grieken  voorzitter (Vlaams Belang) gast 

Magdalena Dzambo kreeg medische klachten na coronavaccin gast 

Carla Peeters immunoloog gast 

Barry van den Berg horecaondernemer gast 

Jasper Verhage docent Hogeschool Inholland gast 

Amira Lotfy advocaat gast 

Mark van den Oever Farmers Defence Force gast 

Ennio Senese managementconsultant gast 

Gerolf Annemans Europarlemtariër Vlaams Belang/ ID gast 

Arnold Karskens voorzitter Stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden gast 

Richard de Mos fractievoorzitter Hart voor Den Haag  gast 
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Eva Vlaardingerbroek rechtsfilosoof gast 

Niels Vanaken  advocaat gast 

Karel Beckman hoofdredacteur De Andere Krant gast 

Yernaz Raumatarsing politicoloog gast 

Freek Jansen Tweed Kamerlid FVD gast 

Eric de Bie Statenlid Noord-Brabant (BVNL) gast 

Marcel Crok mede-oprichter CLINTEL gast 

Tatjana Sormaz fractievoorzitter BVNL Capelle aan den Ijssel gast 

Marjolein van Hattem fractivoorzitter FVD Oss gast 

Caroline Franssen Stichting Voorzij gast 

Tom Vandendriessche Europarlemtariër Vlaams Belang gast 

Ines van Bokhoven columnist OpinieZ gast 

Ab Flipse financieel expert gast 

   

totalen politiek   

FvD 7  
BVNL 6  
Vlaams Belang 4  
overig 3  
PVV 2  
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Bijlage 8 -  Gesprek politieke gasten 22-9-2022 
 
Gesprek na beeldfragment over Kabinet dat wegloopt tijdens de Algemene Beschouwingen. 
 
Presentatrice 1 03:42 “Ja Thierry, graag een eerste reactie van jou. Wat is er nou precies gebeurd 
gisteravond?” 03:46 
 
Gast 1 03:46 “Ja eh, ik was ook echt heel erg verbaasd. Ik heb het een paar keer teruggekeken. En 

wat er was is ik probeerde in mijn verhaal, dat is algemene beschouwingen, te duiden wat er aan de 

hand is met de wereld. Waarom gebeurt dit nou? En we zien een soort aan de ene kant een staat die 

alles wil reguleren en aan de andere kant een soort mondiaal super kapitalisme. En dat heeft de 

burgers in een soort vreselijke squeeze, waarom alles duurder wordt, waarom we geen geld meer 

hebben, geen huis meer krijgen enzovoorts. En dat probeerde ik uit te leggen, wanneer is dat nou 

gebeurd? Dat is gebeurd op universiteiten. En voorbeeld daarvan is St Antony’s College Oxford. Waar 

Marxisten onderwezen en waar de Britse overheid en geheime diensten enzovoorts decennialang 

zijn beste mensen heeft weggehaald, of opgehaald, gerekruteerd. En toen zei ik en dat is heel erg 

typerend voor wat er in Nederland gebeurt. Sterker nog die band is inderdaad opmerkelijk. Sigrid 

Kaag heeft daar zelfs gestudeerd.” 04:47 

Presentatrice 1 04:47 “En” 

Gast 1 04:47 “En op de een of andere manier raakte dat een snaar, werd ze daar dus heel giftig van. 

En toen liep ze weg. En toen zei ze: ‘Ja het kan toch niet dat mij van alles en nog wat in de schoenen 

wordt geschoven.’ Terwijl ze heeft daar gewoon gestudeerd. Maar wat ze toen ook zei buiten: ‘Ja, 

Baudet spreekt zeker namens een dictator. Hij spreekt namens Poetin. Hij wordt gefinancierd door 

Poetin.’ 5:06 

Presentatrice 1 5:06 ‘Wat?’ 5:07 

Gast 1 5:07 Waarmee ze dus zelf met een complottheorie komt. Wat ook totale onzin is. En dat mag 

allemaal wel blijkbaar, maar wij mogen dat niet.  En Vera Bergkamp die beschermde haar en ook 

Rutte beschermde haar. En iedereen trok een soort ja een lijn tegen de oppositie. Tegen iemand die 

iets anders vindt dan het regeringsbeleid. Ik vond het heel treurig dat dit gebeurde. Heel 

ondemocratisch. En ook heel veelzeggend voor de situatie in ons land. Want al twee jaar, iedereen 

die anders dacht over corona mochten niet spreken, gecensureerd op sociale media enzovoorts, 

enzovoorts. Nu met de oorlog in Oekraïne, iedereen die iets anders denkt, weg ermee. En zelfs dus in 

het parlement, waar je immuniteit hebt, waar grondwettelijk juist het spreekrecht van iedereen is 

beschermd daar wordt nu op deze manier censuur steeds verder opgeschroefd. Het is een zwarte 

dag geweest voor de democratie gisteren.”5:54 

Presentatrice 2 5:55 “Maar dan loopt Kaag dus weg, was je verbaasd toen dat gebeurde?”5:58 

Gast 1 5:58 “Ja, ja, ik was echt verbijsterd. Ik begreep ook totaal niet, want ze zeiden: ‘Ja , hij 

insinueert dat ik een spion zou zijn.” Dat is, dat zit echt in haar hoofd. Dat zei ik helemaal niet. En dat, 

ik weet niet of dat waar is of niet. Ik zal daar helemaal geen uitspraken over doen. Ik zei alleen: “Die 

plek waar zij heeft gestudeerd is het schoolvoorbeeld van wat er met ons gebeurt is. Namelijk dat 

marxisten en machtige overheden een soort verbond zijn aangegaan. Dat was mijn punt.”6:27 

Gast 2 6:27 “Maar dat is dan wel een insinuatie, he. Kijk de, er gebeuren een paar dingen politiek 

gezien, denk ik he. Ten eerste is er een insinuatie dat is een persoonlijke aanval op Kaag. Van mij mag 

dat, he. Je moet daar kunnen zeggen wat je wil. Dus daarom heb ik dat ook verdedigd. Ehm, 



 

71 
 

vervolgens begint er een politieke blunder van formaat doordat ik geloof Eric van der Burg in 

opperste verwarring wegrent, van we moeten een statement maken waardoor het een enorm groot 

ding werd, he. Want voor de rest denk ik dat als iedereen had geglimlacht, ja dan was het als 

nachtkaars uitgegaan. Maar nu werd het heel groot. Vervolgens komt er een discussie waarbij Vera 

Bergkamp zegt van: 'Nou, we moeten, als je die woorden niet terugneemt, die insinuatie, dan 

moeten we je het woord ontnemen.' Dat is natuurlijk belachelijk, he. Daar hebben we ook met zijn 

vieren of met zijn vijven hebben we daartegen geageerd. En wat het belangrijkste en dat vind ik zelf 

heel zonde. Is dat, ja uiteindelijk ging het alleen nog maar over de bijdrage van Forum. En alle dingen 

waar we echt voor in het land bezig zijn, de woningcrisis, de asielcrisis, de energiecrisis, mensen die 

hun rekening niet meer kunnen betalen dat werd tot niets gereduceerd. Ik vind dat heel knap, maar 

het was natuurlijk niet de bedoeling van de Algemene Politieke Beschouwing.” 7:39 

Gast 1 7:39 “Maar het was ook niet mijn bedoeling, he. Het is, dus het is niet knap van mij. Ik vind het 

ontzettend jammer, want mijn verhaal was veel breder. En ik heb inderdaad ook over al die punten 

die je noemt analyses, oplossingen. Ik wilde veel meer nog vertellen. Alleen ik wilde inderdaad in 

algemene zin beginnen van wat is er nou aan de hand. Ja, er is dus ideologisch iets mis met ons. 

Daarom dat we inderdaad die asielcrisis hebben, daarom laten we de grenzen openstaan, daarom 

zijn ze allemaal verblind met die Europese eenmaking bezig, enzovoorts, enzovoorts.” 8:08 

Gast2 08:08 “Ja dat begrijp ik wel maar die.. 

Gast 1: 08:09 “Dus..” 

Gast 2: 08:09 “Het was natuurlijk wel een steek richting Kaag. Nou we hebben allemaal”08:13 

Gast 1: 08:13 “Nou, nee, steek?”08:14 

Gast 2: 08:14 “Ja, nou er was een insinuatie van dat zij een spion zou zijn. Het was een insinuatie, het 

was impliciet, maar eh daardoor was er nog niet zo veel aan de hand, he. Ik denk als mensen niet 

waren opgestaan en weggerend. Wat ook trouwens een heel laf beeld schetst.”08:28 

Presentatrice 2 08:28“Nou, ja” 

Presentatrice 1 08:28“Mag ik je daar iets over vragen Wybren.” 08:30 

Gast 2  08:29“Ja tuurlijk” 08:30 

Presentatrice 1 08:30 “Want we hebben het dan, of het nou wel of niet een insinuatie is, maar mag 

dat volgens het reglement? Want even voor de mensen thuis ook, he. Er is een regelement van de 

Tweede Kamer Er zijn een aantal gronden waarop de voorzitter eigenlijk namens de hele Tweede 

Kamer een spreker het woord kan ontnemen. Valt zo’n insinuatie, om even jouw woorden te 

gebruiken daaronder? “ 08:46 

Gast 2 08:46 “Nou, het grote probleem is dat het, dat er met verschillende maten wordt gemeten. 

Als, als Geert Wilders de bedrijfspoedel van Poetin wordt genoemd, nou dan zegt iedereen: ‘Nou dat 

kan prima. Als Thierry dan iets zegt over Kaag zegt, dan is het zo van: Neuh maar dit is echt een 

verschrikkelijke complottheorie. Als Dilan Yesilgoz tijdens de HJ Schoo-lezing mijn partij 

extreemrechts noemt, en onwelriekende reuzel. Stinkend varkensvet. Ik heb er ook nog vanochtend 

Rutte over ondervraagd van: ‘Vind jij dat ook? Jullie spreken met één mond en jullie zijn toch 

allemaal heel integer en dat mag toch helemaal niet, want het polariseert. En wij worden meteen 

bedreigd als dit soort dingen gebeuren. En dan zegt hij: ‘Ja, maar ja je moet niet zo happen. En goh 

he het is ook een beetje humor. Nou, ik vind het helemaal geen humor. Wij hebben daar last van, wij 
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worden weggezet als extreemrechts. Mijn partij Belang van Nederland is niet extreemrechts. Het 

gaat helemaal niet weg. Verre van dat, wij zijn een klassiek liberale partij, maar” 09:40 

 Presentatrice 1 09:42 “En ook extreemrechts, om het even te noemen. Dat is dus antidemocratisch, 

he. Eigenlijk wordt er gewoon gezegd: ‘Je bent een gevaar voor de democratie.”09:46 

Gast 2 09:46 “Snoeiharde nazi-vergelijking en dat pik ik niet. Maar wij kunnen zeggen wat we willen 

daar. Er gelden verschillende regels voor verschillende Kamerleden. Afgesplitste Kamerleden krijgen 

de helft van het geld, nauwelijks stemrecht, de helft van de spreektijd, ga maar door. Het is een heel 

raar parlement geworden. Waarbij inderdaad voor sommige mensen vrijheid van meningsuiting geldt 

en voor sommige mensen niet.”10:09 

Gast 1 10:09 “Ja en als, ik weet niet of er tijd voor is, maar een aanvulling. Een van de dingen die ik 

me gisteren realiseerde is dat het natuurlijk eigenlijk heel verkeerd is dat de voorzitter van de 

Tweede Kamer Vera Bergkamp van dezelfde partij is als Sigrid Kaag en dus het kabinet. En eigenlijk 

zou het veel beter zijn als je standaard een Kamervoorzitter hebt zoals bij de vorige regeerperiode, 

Khadija Arib, van de Partij van de Arbeid, van een partij die op dat moment niet in de regering zat. 

Dat zou eigenlijk veel beter zijn. Je hebt nu toch altijd die schijn van ze houden elkaar de hand boven 

het hoofd. Bergkamp neemt een beslissing die wel heel gunstig is voor het kabinet. Geeft de 

oppositie wel heel weinig ruimte. En dat is inderdaad wat Wybren zegt, daar ben ik het mee eens. Je 

krijgt nu echt ongelijke, ze meten met twee maten. Je krijgt ongelijke behandeling voor verschillende 

soorten partijen.”10:55 

Presentatrice 2 10:55 “Nja”10:56 

Gast 3 11:53 “Mag ik iets vragen. Het is een heel surrealistisch beeld voor als buitenstaander te 

kijken hiernaar. Maar echt verbaasd moet de rechtse Nederlander toch niet zijn dat het kabinet 

wegloopt. Het is ongehoord, het mag niet. Ze lopen eigenlijk weg van het parlement. Zij bepalen naar 

wie ze komen luisteren of niet. Maar ik volg de politiek op een afstand in Nederland. Ze lopen weg 

van de bevolking. Dat doen ze al jaren. Ze lopen weg voor de problemen van de bevolking als het 

gaat over de hoge woningprijzen, over dat het leven duurder wordt of migratieproblemen. Dit 

kabinet loopt van alles weg en dat is nu mooi geïllustreerd. En ik vond de tussenkomst van Geert 

Wilders zeer sterk. Ik vind niet dat het moet gaan over wat hij hier nu wel of niet heeft gezegd. Het 

gaat er over dat de uitvoerende macht bepaalt naar wie ze komen luisteren of niet. En als er iets 

ondemocratisch is, en iets wat de bevolking nooit mag aanvaarden is het dat. Een kabinet dat 

wegloopt en ik denk zo’n kabinet dat wegloopt dat moet je wegstemmen bij de volgende 

verkiezingen.”11:53 

Gast 2 11:53 “Maar ik moet eerlijk zeggen ik denk ook wel intern enorme ruzie hebben. Want er 

loopt iemand achterin, ik dacht dat het Eric van der Burg was, loopt als eerste weg. En dan gaan alle 

schaapjes gaan volgen. Maar het is natuurlijk een drama van een gebeurtenis die totaal in hun 

gezicht explodeert. De eerste cursus van de VVD leer je moet niet weglopen. Frontaal naar de 

camera en niet weglopen.”12:17 

Gast 1 12:17 “En jij weet het, jij hebt al die cursussen gevolgd.”12:18 

Gast 2 12:18 “Ik heb al die cursussen gevolgd.”12:19 

Gelach 

Gast 1 12:20 “Jij kent ze natuurlijk van binnenuit,” 12:21 

Gast 2 12:22 “Absoluut.”12:23 
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Gast 1 12:23 “Ja” 

Presentatrice 2 12:23 “Ja jullie wordt nu opruiing verweten. Maar ja dat wordt andersom net zo goed 

gedaan.”12:28 

Presentatrice 1 12:28“Nou ja, we, ze.” 12:29 

Gast 1 12:29: “Nou ja wij hebben vanochtend bericht van het OM gekregen. Dus eh er wordt nu 

gekeken naar de mogelijke strafbaarheid van de uitspraak van Johan Derksen. Eh, ik, wij hebben 

natuurlijk, dat vind ik ook iets van twee maten, er wordt gezegd dat wij veroorzaken bedreigingen en 

dat soort dingen richting Kaag.  Nou daar kan ik me helemaal niks bij voorstellen wij zijn altijd 

inhoudelijk. Maar zij ondertussen zijn ontzettend agressief tegen mij.”12:51 

Presentatrice 2 12:50 “Ja”12:51 

Gast 1 12:51: “En ik heb daadwerkelijk continu beveiliging om mij heen.”12:53 

Presentatrice 2 12:53: “En ik wil daar gelijk even op inhaken. Niet alleen in de Kamer lijkt het kabinet 

te bepalen wanneer gekozen volksvertegenwoordigers de mond moet worden gesnoerd.”13:03 

(Filmpje Yesilgöz-Zegerius waarin zij zegt dat te lang is gedacht dat als we complottheorieën en 

ondermijnende uitingen geen aandacht geven, dan wordt het niet groter en dan gaat het wel weg, 

maar dat het niet zo is. Ze noemt dat de onwelriekende reuzel de Tweede Kamer binnen sijpelt. En 

benoemt dat het een verdien model is geworden voor partijen als FvD en BvNL die verder geen 

enkele inhoudelijke agenda meer hebben.) 

Presentatrice 2 13:29 “Ja, het gemak waarmee bewindslieden de aanval op volksvertegenwoordigers 

inzetten geven anderen kennelijk een gevoel van legitimiteit om er nog een schepje bovenop te 

doen. Zo hoorde we gisteren tv persoonlijkheid Johan Derksen oproepen tot de ultieme daad. Ik 

citeer: ‘Ze moeten die gozer gewoon liquideren. Derksen legde vervolgens uit dat hij daarmee 

bedoelde dat ze Baudet uit de kamer moesten schoppen. Ja ik moet toch even een reactie van jou 

hierop horen.” 13:52 

Gast 1 13:52 “Ja, ehm, wat ik voel is dat ik het heel naar vind dat er op deze manier wordt gesproken 

over mij. En ook dat Dilan Yesilgöz zegt van we hebben helemaal geen agenda. Die zit alleen maar te 

keten en zo. Dat beeld, terwijl ik probeer gewoon een serieus inhoudelijk verhaal te vertellen. En dat 

die intolerantie zo groot is. ‘Ja, liquidatie.’ Dat vind ik heel naar. Wat ik erbij denk is ook nog eens een 

keer dat het heel gevaarlijk is voor de democratie, voor de samenleving.”14:25 

Presentatrice 1 14:23 “En niet voor het eerst ook.” 14:25 

Gast 1: 14:25 “Nee.” 

Presentatrice 1 14:25 “Bij Op1 gebeurde het ook al, werd ook gefilosofeerd eigenlijk over het 

liquideren van jou als persoon. Wat doet dat met je?” 14:31 

Gast 1 14:31 “ Eh nou ja deze twee dingen, dus ik vind het gevoelsmatig ontzettend jammer dat er op 

deze wijze wordt gereageerd op iemand die met constructieve voorstellen komt, die ziet. Ik heb ook 

zo veel voorspeld al jaren terug die nu allemaal gebeuren. Ik doe dit echt met de beste en meest 

serieuze intenties. Dus ik vind dat emotioneel gewoon heel jammer. Maar dus ik voel me niet, ja, het 

is niet dat ik huilend in mijn bed lig als er zoiets gebeurt, maar het is wel heel gevaarlijk. En je ziet ook 

gewoon dat de bedreigingen ontzettend snel dan komen.  Dat er, er zijn gewoon heel veel mensen 

die dan denken: ooh liquidatie, liquidatie, dat, dat. Ja, er lopen gewoon een heleboel rare mensen in 

Nederland rond. En het gaat niet alleen maar om mij.  Ik zei het net ook al in de uitzending. Er is 
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gewoon een tendens nu dat alle neuzen moeten dezelfde kant op. Het is een heel intolerant klimaat 

nu in Nederland. Het is een heel ondemocratisch, eigenlijk. Iedereen moet hetzelfde vinden. 

Iedereen die vragen stelt bij vaccins, bij corona, bij Rusland, bij klimaatplannen, dat zijn ontkenners, 

die zijn omgekocht, zijn complotwappies, weet je wel. Maar er is helemaal geen debat meer. Ja en 

dat is, het gaat nooit lang goed in een land. Dat moet veranderen” 15:45 

Presentatrice 2 15:42 “Ja, nou. Wybren, heb jij last van demonisering?”15:46 

Gast 2 15:46 “Ja, natuurlijk. Die uitspraken van Dilan Yesilgoz die komen snoeihard aan. En het erge 

is, ja ik weet hoe dat gaat bij de VVD. Daar is een maand aan geschreven. Daar zijn spindokters mee 

bezig geweest. Die hebben, he een term als onwelriekende reuzel, dat verzint zij zelf helemaal niet. 

Daar is haar Nederlands helemaal niet goed genoeg voor. Nee, nee, maar zij is geen taalvirtuoze, ze 

heeft geen Nederlands gestudeerd. Dus dat is bedacht door een groepje mensen. En die denken dan: 

goh laten we dat eens even zo insteken. Maar het is inderdaad enorm demoniserend. Het raakt je 

gezin, het raakt je partij.  Het is.” 

Presentatrice 1 16:19 “En heb je het idee, dan dat dat ook serieus wordt genomen? Want jij hebt zelf 

ook te maken gehad met een indringer in je woning. Hoe wordt daar dan op gereageerd door 

bijvoorbeeld het OM?”  

 

Gast 2 16:28 “Nou, dat is ook weer die dubbele standaard, he.  Als er een fakkeldrager voor de 

woning van Kaag heen en weer loopt, ja ik keur dat ook af.  Ik vind het ook slecht. Doe dat niet, eh. 

Maar dan krijgt zo’n jongen wel zes maanden gevangenisstraf. Er is een vent die dringt zich vechtend 

bij mij, in mijn huis binnen. Mijn dochter en vrouw zijn op dat moment thuis. Gelukkig zijn er dan 

twee mensen die bezig zijn om een alarminstallatie aan te leggen. Want alle fractievoorzitters 

moeten tegenwoordig beveiligd worden in ons gave veilige landje. En die gooien die vent eruit. Wat 

gebeurt er? 's Avonds wordt die vent gewoon vrijgelaten, omdat het was niet bedreigend volgens de 

officier van justitie. En dat, die twee maten maakt het voor politici aan de rechterkant van het 

spectrum enorm moeilijk om ons werk te doen.” 17:11 

Presentatrice 1 17:11 “Dus ik vat het nu eigenlijk even samen, dus je hebt te maken met 

demonisering vanuit het kabinet. Je hebt te maken met bedreiging waar eigenlijk niet tegen op wordt 

getreden. Hebben we het dan of zijn er nog meer gronden waar jij persoonlijk last van hebt?” 17:24 

Gast 2 17:25 “Nou, nee, je somt het wel mooi op. Maar ik vind zo’n Dilan Yesilgoz die dit soort grove 

termen bezigt. He, stinkend varkensvet, zegt tegen een parlementariër. Ja, ik vind dat ongelooflijk ver 

gaan. En daar wordt niet tegen opgetreden. En het is nota bene de minister van Justitie en Veiligheid.  

Die moet over onze veiligheid waken.”17:44 

Gast 1 17:43: “En er is nog een ding wat nog niet werd genoemd, maar wat ook hierin meespeelt is 

en dat is de media. Kijk, wij kunnen hier ons verhaal doen. Maar jullie worden ook meteen weer 

bedreigd door het systeem en subsidies ingekort en dat soort dingen. We gaan kijken of we jullie niet 

van de buis kunnen halen, enzovoorts. Hans Laroes, voormalig hoofdredacteur van de NOS, heeft op 

twitter gezet dat hij vindt dat ze ook mijn visie op wat er gister gebeurde, dat ze dat niet in de pers 

moeten vermelden. Dus, je hebt, waar je ook nog mee te maken hebt behalve deze twee dingen, dus 

een intolerant kabinet, met twee maten meten bij justitie, heb je ook nog eens de media die een 

volkomen eenzijdig verhaal willen vertellen.  Die daar ook expliciet over zijn. Je ziet het ook terug. Ik 

ben al twee jaar in geen enkel tv-programma meer uitgenodigd, behalve hier. Maar, ze hebben 

gewoon afgesproken we gaan niet meer een podium geven. Gewoon omdat ze het niet willen dat je 
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een ander verhaal vertelt dan het verhaal wat zij willen propageren. Dat maakt het ook nog een keer 

moeilijk.”18:41 

Presentatrice 2 18:39 “Tom hoe zit dat met jou? Hoe is dat in België̈?”18:42 

 

Gast 3 18:43: “Iedereen vindt ons leuk, daarom hebben we ook 22% in de peilingen. Nee, haha, dat is 

absoluut niet waar. Ten eerste praat ik zelf nooit over mijn veiligheid, of er iets is. Dat is het veiligste 

dat je doet. Dus ik doe er nooit publiek uitspraken over. Ten tweede is het klimaat in Nederland niet 

zo veel verschillend als in Vlaanderen. Vlaams Belang, mensen die op Vlaams Belang stemmen zijn 

wandluizen, mestkevers. Wij zijn als een virus dat uitgeroeid moet worden. Enkele weken geleden 

nog op de staatsomroep, op een televisiespelletjesprogramma: “De meeste politici zijn wel mensen, 

maar er zijn uitzonderingen zoals Tom van Grieken en Dries van Langenhove. De ontmenselijking van 

Vlaams-Belangers of mensen aan de rechterkant van het politieke spectrum gebeurt altijd door links 

naar rechtse mensen toe. En dat is levensgevaarlijk. Het moment dat wij, Thiery, u, wij allemaal geen 

mensen niet meer zijn, dat wij maar een virus zijn, maar een wandluis, dan is de stap naar effectieve 

liquidatie zo gezet.  En” 19:44 

 

Gast 1 of 2 19:43”Maar het is” 19:45 

 

Gast 3 19:45 “Daar is daar de media, de vierde macht, ik ben blij dat er initiatieven als deze zijn. 

Iedere rechtse Nederlander moet lid worden van deze omroep. Maar daar speelt de vierde macht, de 

media mist daar compleet zijn rol. Zij steunen de meerderheid. Zij steunen de politieke elite.  En 

houden dat riedeltje meegaande. Zij versterken dat nog zelfs. En het gaat heel ver. Zelfs kleine 

dingetje, kleine menselijkheden. Een spelprogramma, human interest, nooit met Vlaams-Belangers. 

Het zou toch maar eens moeten zijn dat een Vlaams-Belanger of een PVV’er dat dat ook gewoon 

mensen zijn.”20:20 

Gast 1 of 2 20:19“Ja, maar wat je..” 20:22 

 

Gast 3 20:20 “Die ook bezorgdheden hebben over hun huurprijs, over het leven dat duurder, over 

hun kinderen die naar school gaan, over uw werk. En dat dat ook mensen zijn met gevoelens. Dat is 

het ergste dat links kan overkomen de politiek, dat die rechtse politici mensen die aan het winnen 

zijn in verkiezingen toch ook maar gewoon mensen zijn.”20:38 

Gast 2 20:38 “Ja ik wil hier toch een opmerking over maken, want het is niet alleen maar links dat 

een aanval doet op rechts. He, extreemrechts zijn mensen die doen ook een aanval op links. Dus het, 

ja”20:48 

 

Gast 3 20:47 “Excuseer ik kan zeer formeel erover zijn mijn partij, acht jaar, wij doen geen 

persoonlijke aanvallen op politieke tegenstanders.”20:55 

Gast 2 20:53 “Ja, maar ik, ik val jou niet persoonlijk aan.” 20:57 

Gast 3 20:55 “Ik heb veel politieke tegenstanders, heel veel. Maar ik heb geen politieke vijanden.  Dat 

is het grote verschil. Ik kan heel hard met iemand van mening verschillen. Hard tegen onzacht. Maar 
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nadien zijn het allemaal mensen die van mening verschillen. En daar trek ik echt een lijn, ook voor 

mijn eigen partij”21:13 

Gast 2 21: 10 “Dat geldt voor mij ook en ik ben het helemaal met je eens. En ik beschuldig jou 

nergens van. Maar als je op Twitter kijkt zie je zowel aan de rechterkant van het spectrum als aan de 

linkerkant van het spectrum zie je een enorme grofheid. En dat komt aan. En mensen mogen dat 

allemaal doen en er wordt niet op ingegrepen. En dat hoeft ook niet, he. Maar we moeten niet doen 

alsof alleen links rechts aanvalt. Nee we hebben ook een hele grote groep rechtse mensen, 

extreemrechtse mensen die dat ook bij links doen. En als iedereen nou eens een beetje rustiger doet. 

En het geldt ook in de kamer, we moeten op gelijke manier behandeld worden. Dus laten we ons een 

beetje terughoudend opstellen. En niet al die ad-hominem aanvallen doen. Zowel niet links naar 

rechts als rechts naar links. Dan denk ik dat het allemaal wat rustiger wordt, want nu polariseert de 

boel enorm.  En ik hoor ook aan de mensen aan de linkerkant dat ze beveiligd moeten worden. En 

dat ze bedreigd worden, dus dat geldt voor iedereen.”22:04 

Gast 3 22:04 “Wybren, maak je nu geen denkfout?”22:06 

Gast 2 22:06 “Nee.” 22:07 

Gast 3 22:06 “Exact wat de elite doet, ja maar Twitter is er ook wel bagger. Dat zijn dus gewone 

mensen die dag in dag uit gewoon werken en de pure frustratie omdat ze hun mening niet vinden in 

de media, geen ander beleid zien, een Twitter accountje aanmaken. Voor je plezier doet die dat niet. 

Als je als gewone werkman en werkvrouw op Twitter gaat zitten en dan als het je tot hier zit, eens 

een beetje boos bent op Twitter. Dat maakt mij echt helemaal niet uit. If you can’t stand the heat 

stay out of the kitchen. Maar politici die een mandaat hebben, hoe dat links en dat komt altijd van 

links, hoe rechtse politici worden aangepakt, versterkt door gesubsidieerde linkse media. Dat moet 

stoppen, want dat loopt verkeerd af en dat moet ik hier toch niet vertellen in Nederland. We hebben 

Pim Fortuyn gehad, we hebben Van Gogh gehad,” 22:47 

Gast 2 22:47: “Hoor eens even maar de grens is gewoon de wet, de grens is gewoon de wet. Als je de 

wet overtreedt, moet je gewoon aangepakt worden. Of je nou links bent of rechts. En op dit moment 

gebeurt dat niet er is een enorme aanval, he.”22:58 

Gast 3 22:55”Maar weet u, uw kind heet heer Wilders en hoeveel aangiften hij doet, dat hij met de 

dood wordt bedreigd. Het Openbaar Ministerie klasseert dat, dus heb je de rechterlijke macht ook 

nog eens die eraan mee doet en geen gevolg aangeeft.”23:12 

Presentatrice 1 23:10 “Nou, ja.” 

Gast 3 23:12 “Er moet toch een signaal zijn dat dit moet stoppen, want dit loopt verkeerd af in 

Nederland.” 23:13 

Presentatrice 1 23:12 “Wilders is zelfs vervolgd zelf ook he. Zelfs veroordeeld.”23:15 

Gast 3 23:15  “Ja” 

Presentatrice 2 23:16 “ We gaan door naar het volgende.. 
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Bijlage 9 – Interviewaanpak 

 
Enkele korte voorbeelden van interviewfragmenten waarin beweringen van gasten niet bevraagd of 
van kanttekening voorzien worden. Niet gecheckte en/of niet tegengesproken aantoonbaar onjuiste 
informatie wordt als feit onderdeel van het vervolg van het gesprek.  
 
 
Aflevering 57,  27 oktober 2022 
 
Gast 1: … met zestien mag je in Nederland bij een meisje al de borsten amputeren.” 26:43 
 
Presentatrice 1 26:43: “D’r zijn meisjes van zestien jaar waarbij een borst verwijderende operatie 
wordt uitgevoerd?”26:46 
 
Gast 1 26:46 “Ja” 26:47 
 
Presentatrice 1 26:47: “In Nederland?” 26:48 
 
Gast 1 26:48: “In Nederland, ja dat is dus normaal. Dat is gewoon beleid.89 
 

 
 
Aflevering 37, 18 augustus 2022 
 
Presentatrice 1 21:51: “Goed en ook nog even een korte reactie van jou Shashi.”21:54 
Gast 2: 21:54 “Ja van eh, over Rushdie dat vind ik eh ja. Wat heel erg is, ik las ook iets in de krant. 
Volgens mij was het de Volkskrant die zei van dat Rushdie hele controversiële statements maakte. En 
wat je dus ziet is dat eigenlijk de echte slachtoffers krijgen continu het nadeel van de twijfel. En de 
daders krijgen continu het voordeel van de twijfel.90  Dat is eigenlijk een soort van omgekeerde 
wereld wat er ontstaat” 22:15 
Presentatrice 1 22:13:“Ja, ja.” 22:14 
Gast 2: 22:15 En dat heeft te maken met van: als jij bij de juiste politieke kleur hoort en je hebt de 
juiste mening, dan krijg je continu het voordeel van de twijfel. Ook al steek je iemand neer, ook al 
onthoofd je iemand. Maar hoor je bij de slechte partij, ja dan krijg je het nadeel van de twijfel. En dat 
zie je bijvoorbeeld ook in India terug. Er zijn verschillende mensen dus onthoofd, naar aanleiding van 
het Nupur Sharma incident. Ja en dat wordt helemaal niet genoemd in de Nederlandse media.' 22:36 
Presentatrice 2 22:36: “Alleen Wilders beschreef dat …. 22:39 
Gast 2: 22:37 “Alleen Wilders, en als je er wat van zegt dan ben jij juist de extremist of wat dan 
ook.”22:43 
Presentatrice 2: 22:42 “Ja, ja.”22:43 
Gast 2: 22:43 “Terwijl het zijn slachtoffers van het geweld.” 22:44 
Presentatrice 1 22:44 “Ja, je verwoordt het heel mooi inderdaad, omgekeerde wereld.” 
 
 

 
 

 
89 Borstverwijderende operaties zijn geen ‘gewoon beleid’ voor zestienjarigen, zie voor de voorwaarden waaraan iemand 
van 18- moet voldoen om voor een dergelijke operatie in aanmerking te komen o.a. 
https://transvisie.nl/transitie/volwassenen/operaties/#1596341789109-2e6853c7-d15d.  
90 Er is geen onderbouwing voor dit ‘sweeping statement’.  

https://transvisie.nl/transitie/volwassenen/operaties/#1596341789109-2e6853c7-d15d
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Aflevering 57,  27 oktober 2022 
 
Presentatrice 1 28:14 “Misschien kan je me daar een beetje in mee kunnen nemen, want stel nu, jij 
hebt een kind wat uiteindelijk aangeeft van ik denk dat ik als meisje toch een jongetje ben 
enzovoorts, wat is dan het traject wat er doorlopen wordt, hoe oud zijn die kinderen bijvoorbeeld 
wanneer begonnen wordt met wat voor pillen, hoe gaat dat precies? “28:30 
 
Gast 1 28:30: “Ehm, ja het ligt er natuurlijk aan hoe oud jij met je kind naar de dokter gaat, maar er 
zijn kinderen van 10, 11 of 12 die al puberteitsremmers krijgen. Is een medicijn wat eigenlijk is 
ontwikkeld tegen kanker en om verkrachters chemisch te castreren.”91 28:49 
 
Presentatrice 1 28:49: “Oké, dus wij geven kinderen, want ik herhaal even wat jij zegt, kinderen van 
10,11, 12 jaar geven wij hier medicatie die eigenlijk bedoeld is om verkrachters chemisch te 
castreren.” 28:58 
 
Gast 1 28:55: “Ja. Ja, en…” 
 
Presentatrice 1 29:00: “Oké dus dat.” 
 
Gast 1 29:01: “En dan vervolgens krijgen ze dus op latere leeftijd, bij de jongens die moeten 
pubertijdsonderdrukkers, of die onderdrukkers blijven krijgen. 
 
 
 

 
Aflevering 52, 11 oktober 2022 
 
Presentatrice 1 08:47 “Arnold jij woont in Brussel, de hoofdstad van de Europese Unie, denk jij dat 
“08:51 
 
Gast 1 08:49 “Hoofdstad ook van Nederland hoor, daar worden de wetten gemaakt. Driekwart van 
alle wetten komen uit Brussel, hè.”08:54 
 
Presentatrice 1 08:54 “Eh denk jij dat de EU het belangrijk vindt wat de burgers willen?”08:57 
 
Gast 1:08:57 “Nee, nee, ja ik ken natuurlijk de eurocraten, ik woon al heel lang in Brussel. En ik weet 
wat ze denken en wat ik zeg, die wetten die worden geschreven door mensen die geen woord 
Nederlands verstaan. En die hebben ook hele andere ideeën. Nederland wordt echt gezien als een 
soort melkkoe hè. Italie, Frankrijk, nou Macron als je die ziet bij een Europese top die loopt rond en 
die zegt: “wat valt hier te halen?” En dan loopt natuurlijk Rutte ook een beetje iedereen te vriend te 
houden, maar ze zien het als een kip die ze helemaal kunnen plukken. Dus ja, wij dragen bij, we zijn 
ook netto ehm bij mensen die bijdragen als land. En eh wij worden gewoon helemaal leeggezogen. 
Ook de pensioenen die gaan allemaal richting Brussel en dat verdwijnt allemaal in een bodemloze put 
in Italië en in Spanje.92 Dus ik ben er helemaal niet blij mee als die mensen hè, die grote lidstaten op 

 
91 Zogenoemde puberteitsremmers zijn niet gelijk te stellen aan medicijnen die gebruikt worden bij kankerbehandelingen of 
‘chemische castratie’, ook al hebben ze ook invloed op de hormoonhuishouding van degene die ze neemt. Zie onder meer 
https://www.amc.nl/web/specialismen/genderdysforie/trans-gender/puberteitsremmers.htm. 
 
92 Pensioengelden gaan niet ‘richting Brussel’. Zie voor de rol van de Europese Unie inzake pensioenvorming, 
regelgeving, het beheer van pensioengelden 
https://www.pensioenfederatie.nl/paginas/nl/openbaar/themas/europa.. 

https://www.amc.nl/web/specialismen/genderdysforie/trans-gender/puberteitsremmers.htm
https://www.pensioenfederatie.nl/paginas/nl/openbaar/themas/europa
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een gegeven moment alles krijgen te vertellen over Vlaanderen, België of Nederland.93 Nee, dat wordt 
ons failliet wordt dat.”09:53 
 
Presentatrice 1: 09:53 “Ja.” 09:54 
 
Presentatrice 2: 09:53 “Patrick even naar jou….” 
 

 
 
Aflevering 41,  Uitzending 1-9-2022 
 
Presentatrice 1 12:12 “Ja, en dan zeker dus ook, nou ik wil toch nog even naar Rob Jetten. Harm, wat 
moeten we nou tegen hem zeggen dat hij toch het klimaat belangrijker lijkt te vinden dan gezinnen in 
de kou?” 12:21 
 
Gast 1 12:21 “Ja, daar vraag je me wat, hoeveel tijd krijg ik?”12:25 
 
Presentatrice 1 12:25 “Nou ja, take it away zou ik zeggen.”94 12:27 
 
Gast 1 12:27 “De, Rob Jetten heeft ook een enorme informatieachterstand95, laat ik het heel 
vriendelijk zeggen, als het gaat om stikstof en klimaat. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
93 De onafhankelijke website Europa-nu legt de vele EU besluitvormingslagen toe, die ervoor zorgen dat grote 
lidstaten binnen de EU niet “alles krijgen te vertellen” over lidstaten. https://www.europa-
nu.nl/id/vg9tssega1vj/besluitvormingsprocedures_in_de_europese    
94 Voorbeeld van hoe een ‘rode loper’ wordt uitgerold. 
95 Waar spreker dit op baseert wordt niet bevraagd. Indien het mening is van spreker, dient dat duidelijk 
gemaakt te worden.  

https://www.europa-nu.nl/id/vh72me9c5ewn/over_deze_site
https://www.europa-nu.nl/id/vg9tssega1vj/besluitvormingsprocedures_in_de_europese
https://www.europa-nu.nl/id/vg9tssega1vj/besluitvormingsprocedures_in_de_europese
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Bijlage 10 – Transcript Ongehoord Nieuws 13-09-2022 

Presentatrice 1: 0:00 “Al vijf maanden lang overlijden er meer mensen in ons land dan verwacht. 
Waarom krijgen we zo weinig uitleg van kabinet Rutte?” 0:08 
 
Filmpje quote: Nicki Pouw-Verweij, Tweede Kamerlid (JA21) 0:08 “We weten dat er veel wantrouwen 
is onder de bevolking. Ja, neem dat wantrouwen weg. Geef een antwoord. Zeg: het komt hierdoor of 
daardoor, dan kunnen we daar wat mee.' 0:17 
 
Presentatrice 1 0:18 “Niet alleen in Nederland, maar ook elders in Europa zorgt overheidsbeleid voor 
problemen bij de boeren.”0:23’ 
 
Filmpje quote: Pat Bryant, boerin in Verenigd Koninkrijk 0:23 “You get absolutely zero support to 
produce food for people. And I find that, I cannot understand it, because I look out into the world 
and see a global food shortage coming.”0:38 
 
 Presentatrice 1 0:38 “En verder: energieadvies van Frans Timmermans, harde melkprotesten van 
Animal Rebellion en de historische winst van rechts bij de parlementsverkiezingen in Zweden.” 0:47 
 
Presentatrice 2 0:47 “Ik ben Raisa Blommestijn.” 0:49 
 
Presentatrice 1 0:49 “En ik ben Arlette Adriani.” 0:51 
 
Presentatrice 2 0:51 “Welkom bij het opinieprogramma van Ongehoord Nederland.” 0:52 
 
Presentatrice 1 0:53 “Welkom bij Ongehoord Nieuws.”0:55 
 
Presentatrice 1 1:16 “Vandaag leggen immunoloog Theo Schetters en onderzoeker Anton Theunissen 
ons uit wat de mogelijke oorzaken zijn van de oversterfte in Nederland.”1:24 
 
Presentatrice 2 1:24 “En Vlaams Parlementslid van Vlaams Belang Sam van Rooy, praat ons bij over 
de situatie van de Vlaams en Europese boeren.”1:30 
 
Presentatrice 1 1:30 “Ja en later in de uitzending tijdens kort nieuws zullen we het hebben over de 
verkiezingen in Zweden. Ja, jij weet wel een beetje wat daar gebeurt, toch Raisa?”1:39 
 
Presentatrice 2 1:40 “Ja, nou ik heb zelf inderdaad negen maanden in Zweden gewoond, vorig jaar. 
En wat je daar ziet is dat er ontzettend veel problemen daar zijn ontstaan door immigratie. Even een 
voorbeeld: Zweden was eigenlijk het land waar van oudsher het minste verkrachtingen plaatsvonden 
van ongeveer de wereld. Nou, tegenwoordig staat dat land in de top drie in ieder geval. Je ziet het 
ook met moorden, die eh aan de lopende band. En wapenbezit. Eh gangsters die eigenlijk een 
bepaalde wijk hebben overgenomen. En er is een duidelijk verband met migratie. Dus al die 
criminaliteit is toegenomen ongeveer tegelijk met die migratie ook en wat je dus nu ziet is dat die  
Zweedse bevolking heeft gezegd eigenlijk en masse van: ‘Dit willen we niet meer.’ En heeft dus ook in 
een enorme overwinning geresulteerd van de Zweden democraten, de rechtse partij daar.” 2:21 
 
Presentatrice 1 2:21 “Ja, en daar gaan we het zo meteen nog wat uitgebreider over hebben, nu eerst 
wat anders”2:25 
 
Presentatrice 1 2:27 “Al vijfentwintig weken op rij sterven er meer Nederlanders dan verwacht. Wat 
is er in vredesnaam aan de hand?”2:33 
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Start filmpje: Voice-over 2:33 “Sinds 2020 komt het regelmatig voor dat meer mensen overlijden dan 
verwacht in Nederland. Dit wordt oversterfte genoemd. Dit jaar is in slechts 9 van de 35 weken geen 
sprake van oversterfte, aldus het CBS.”2:47 
 
Ruben van Gaalen, CBS 2:47 'Eind 2021 waren er, zijn er ongeveer 171.000 mensen overleden. Tien 
procent meer dan verwacht. We hadden toen een oversterfte van 16.000 over het hele jaar 
gemeten. En dit jaar dus ruim 6000, tot en met vorige week. Wat wij tot nu toe tot en met april 
weten dat er al een paar duizend mensen aan corona zijn overleden tot en met april. Voor mei en 
verder weten we het nog niet. De data zijn nog niet compleet.”3:12 
 
Voice-over 3:12 “Dit gebrek aan data, of het coronagevallen betreft of een andere oorzaak heeft, is 
een probleem. Het RIVM stelt dat ze de oorzaken niet bekend kunnen maken. ‘Omdat het gaat om 
persoonsgegevens vereist dit grote zorgvuldigheid en ook tijd.’ In de Tweede Kamer klinkt forse 
kritiek.”3:27 
 
Nicki Pouw-Verweij, Tweede Kamerlid (JA21) 3:27 “Het lukt al heel lang om data te anonimiseren en 
er dan toch wat zinnigs over te zeggen. Dus wij vinden het echt van heel groot belang dat die data er 
komt, dat dat inzichtelijk gemaakt wordt en dat we dus ook als Kamer kunnen gaan kijken: 'Wat is 
hier gebeurd en heeft dat wellicht met ons eigen beleid te maken?”03:40 
 
Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid (Omtzigt) 3:40 “Nou, het hele probleem is, als je het niet weet dan 
wil je dat er onderzoek naar gedaan wordt. Dus ik wacht gewoon rustig op de onderzoeksresultaten.” 
3:47 
 
Voice-over 3:47 “Over mogelijke oorzaken van de oversterfte wordt veel gespeculeerd. Tijdens 
hittegolven en coronagolven is er een duidelijke oversterfte te zien. Maar nu is het anders. De 
afgelopen vijf maanden op rij overlijden er meer mensen dan verwacht terwijl het coronavirus een 
veel kleinere rol speelt. Afgelopen vrijdag is er slechts één persoon overleden aan het virus. 
Sommigen wijzen daarom een andere oorzaak aan.”4:09 
 
Pepijn van Houwelingen, Tweede Kamerlid (FVD) 4:09 “Er is een oversterfte en wat we ook zeker 
weten is dat er een correlatie is tussen het moment van vaccineren en oversterfte. Dat wijst op een 
verband.”4:16 
 
Nicki Pouw-Verweij, Tweede Kamerlid (JA21) 4:17 “We weten dat er veel wantrouwen is onder de 
bevolking. Ja, neem dat wantrouwen weg, geef een antwoord. Zeg: het komt hierdoor of daardoor, 
dan kunnen we daar wat mee.” 4:26 
 
Voice-over 4:26 “Statistieken tonen aan dat het aantal sterfgevallen enige samenhang vertoont met 
het aantal prikken dat gezet is. Sommige kritische Tweede Kamerleden willen dat er meer openheid 
komt vanuit het RIVM.” 4:36 
 
Wybren van Haga, Tweede Kamerlid (BVNL) 4:36 “Dat er iets aan de hand is, is een feit en dat het 
moet worden uitgezocht is ook een feit.”4:40 
 
Pepijn van Houwelingen, Tweede Kamerlid (FVD) 4:40 “En dat kan worden uitgezocht maar daar is 
data voor nodig en die krijgen we maar niet.”4:43 
 
Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid (Omtzigt) 4:43 “Daarom heb ik aankomende donderdag een 
gesprek georganiseerd met iemand van het CBS, iemand van het RIVM en iemand van die 
begeleidingscommissie die kritiek had over het feit dat de data niet openbaar zijn.”4:56 Einde filmpje 
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Presentatrice 2 4:56 “Ja Theo, we zien het net op het filmpje. De oversterfte is enorm toegenomen 
de afgelopen tijd, Zou je ons misschien eerst kunnen uitleggen wat betekent dat nu precies, dat 
begrip oversterfte?” 5:06 
 
Gast 1 5:06 “Ja, kijk er zijn twee begrippen die je uit elkaar moet houden ten eerste berekend het 
CBS op basis van historische gegevens, kijken ze van vijf jaar terug, berekenen ze ongeveer wat de 
verwachte sterfte is. En dat is een soort golfbeweging, want je begrijpt wel dat in de grieptijd, dus in 
de winter dat het wat meer zou zijn en in de zomer is het minder en dan is het weer wat meer. Dus 
dat is gewoon een regelmatige golf. De afwijking daarvan, van dat gemiddelde en wat je op een 
gegeven moment meet dat noemen wij nu meer sterfte, maar nog geen oversterfte. Oversterfte 
spreek je van als de afwijking boven de bandbreedte is. Want er is een bepaalde onnauwkeurigheid 
in het berekenen van het aantal mensen dat zal overlijden. Dat is altijd plus of min zoveel. En men 
spreekt formeel over oversterfte als het buiten die bandbreedte valt. Maar dan komt er een 
belangrijk punt dat binnen de bandbreedte, als het daarbinnen blijft, maar het zit altijd aan de 
bovenkant en je telt dat dan over een periode bij elkaar op dan blijkt dit over duizenden mensen te 
kunnen gaan. En dan wordt er dus formeel steeds niet over oversterfte gesproken. Terwijl als je kijkt 
naar de meer sterfte, hoeveel zijn dat er nou bij elkaar. Dat is wat daar ook benoemd wordt. Dan 
gaat het op een gegeven moment over duizenden mensen.” 6:33 
 
 
Presentatrice 2 6:33 “Ja, nou heel opvallend dus in ieder geval dat er dus meer mensen overlijden. 
Dat kunnen we in ieder geval vaststellen. Nu zegt het RIVM van: ‘Ja, we kunnen die oorzaak niet 
precies vaststellen. Want het is moeilijk met privacy enzovoorts. Wat vind je van zo’n uitspraak?”6:49  
 
Gast 1 6:49: “Ja, daar wil ik het volgende over zeggen. Zoals je weet is er een, de motie Omtzigt heeft 
geleid tot onderzoek doen naar die oversterfte in eind van het vorige jaar. En dat was een enorme 
oversterfte, hè. Ging over zo’n beetje 9000 mensen geloof ik. En uiteindelijk is daar onderzoek 
gedaan daar is een rapport uitgekomen. En in dat rapport komt men tot de conclusie: we hebben 
eigenlijk niet kunnen vaststellen wat de doodsoorzaak was van ongeveer 3400 mensen. 
Dus die waren ook niet overleden aan hartaanvallen of een tumoren, daar kon men dus geen 
doodsoorzaak aan toeschrijven.”7:29 
 
Presentatrice 2 7:29 “Plotseling overleden zoals dat dan.” 7:31 
 
Gast 1 7:31 'Dat zou kunnen, hè. Maar in ieder geval zonder een goede doodsoorzaak. 
En ze roepen dan dus op in dat rapport tot het vrijgeven van meer data, want we moeten meer 
weten. Want als je, wat ze bijvoorbeeld niet weten is of die mensen die daar overleden zijn of dat die 
overleden zijn ten gevolge van een vaccinatie. Of wat überhaupt hun vaccinatiestatus was. Dus dat is 
waar men over praat, van geef die data vrij. Het tweede wat ik daar over wil zeggen, wat ik een 
beetje, ja ik vind het een beetje vervelend dat men dit zo stelt. Er is toen gezegd van: “okay, nu 
kunnen onafhankelijke wetenschappers van Nederlandse onderzoeksinstituten kunnen nu een 
onderzoeksvoorstel indienen, eh waarbij zij dus gaan kijken naar wat zijn mogelijke verbanden, 
oorzaken van die oversterfte. En waardoor zou dat komen. En die deadline daarvoor is 30 september. 
Dus dat is over twee weken. En eh de mensen van het CBS, maar ook van het RIVM die mogen niet 
meedoen. En ik vind dat eigenlijk toch wel bijna schofferen van de goede wetenschappers die bij het 
RIVM zitten. Want daar zitten ook goede wetenschappers. Daar zitten ook wetenschappers die 
vragen van geef mij toegang tot die data, want dan kan ik het ook uitrekenen. En het lijkt er een 
beetje op alsof de overheid het RIVM drie potloodjes geeft. Een zwart potlood, een wit potlood en 
een grijs potlood. En zegt van: ‘Maak maar een regenboog.' En dat zij dan dus tot de conclusie 
komen: ‘Ja, maar dat lukt me niet. Maar daar staat wel een hele grote doos met zo’n variatie aan 
kleuren en ik wil die graag gebruiken.’ ‘Ja, maar dat mag niet.’”9:15 
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Presentatrice 1 9:16 “Anton ik wil even naar jou, want hoe hoog is die oversterfte nou?”9:20 
 
Gast 2 9:20 “Ook dat weten we eigenlijk, nou de oversterfte weten we wel precies. Maar eh het 
grote probleem is dat je een gedeelte van die oversterfte kunt verklaren aan de hand van hittegolven 
aan de hand van coronacijfers. En eh, ja hoe hoog of hoe laag je dat inschat, dat bepaalt eigenlijk 
hoeveel er overblijft. Dus dat is een heel moeilijk, het zijn er in elk geval heel veel. Het, er zijn ook 
grafieken van, die zal ik wel op mijn blog zetten later dan kunnen we ze allemaal bekijken. Maar dan 
zie je dat er eigenlijk, er wordt gezegd de afgelopen 15 weken of dat er oversterften zijn, dat dat 
eigenlijk al vanaf medio 2021 aan de hand is.”10:01 
 
Presentatrice 2 10:01 “Medio, ja sorry ik moet je dan toch even onderbreken,”10:03 
 
Gast 2 10:02 “Mei” 10:03 
 
Presentatrice 2 10:03 “Want medio 2021, ik hoorde het Theo net ook al zeggen: 'Ja misschien heeft 
het toch iets met vaccinatie te maken, of in ieder geval we weten de vaccinatiestatus niet want die 
cijfers worden dus niet bekend gemaakt.’ Hoe kijk jij naar dat verband tussen die vaccinatie en die 
oversterfte? Is daar een verband? Hoe moeten we dat duiden?” 10:21 
 
Gast 2 10:21 'Nou ja, temporeel, dus in de tijd gezien zijn er zeker verbanden te zien. Theo zou daar 
straks ook een grafiekje over laten zien. Ik heb ook nog andere grafieken, ik weet niet of die nog 
getoond kunnen worden, maar eh je ziet zeker in de tijd af en toe opvallende overeenkomsten 
tussen periodes waarin er meer gevaccineerd wordt en periodes waarin er meer onverklaarbare 
sterfte is. Dat is zeker het geval, maar het is dus al vanaf mei het geval dus eh al bijna anderhalf jaar 
zitten we in de oversterfte.”10:47 
 
Presentatrice 2 10:47 “Maar dat was ook het moment dat de vaccinatiecampagne is begonnen, 
toch?” 10:51 
 
Gast 2 10:50 “Ja dat is het moment, maar we zitten natuurlijk in een hele roerige tijd, hè. We hebben 
een ernstige ziekte hebben we in 2020 gehad. Die heeft best wel echt een hele hevige, als je het dan 
griep noemt is het wel een hele hevige griep. Eh, die heeft toch veel slachtoffers gekost, veel doden. 
Daar zitten misschien ook, zoals bij elke ander infectieuze ziekte zitten daar ook weer naweeën aan. 
Mensen die daar syndromen aan overhouden. Dat kan ook een rol spelen. We hebben een tijd gehad 
met hele rare interventies. En dat is zowel niet medisch hè, de lockdowns, de noem maar, de 
verboden, de doodsbedreigingen die mensen over zich uitgestort hebben gekregen. De ja, bijna 
beschuldigingen dat ze andere mensen zouden, je weet niet wat dat doet met mensen, met hun 
immuunsysteem, met hun levenslust, met hun zin om te leven, eh ja met het perspectief dat ze 
hebben. Je weet in ieder geval dat hoe minder perspectief en hoe minder vrijheid mensen hebben. 
Des te korter leven ze. Dat is een gegeven. Hoe eenzaam ze zijn ook, weet je. Dat zijn allemaal 
factoren die als ze in zo’n hoeveelheid, over zo’n grote groep mensen wordt uitgestort best een 
groot effect kunnen hebben. Maar, nog even aanvullen, dat waren niet medische interventies. We 
hebben ook medische interventies gehad. Dat zijn de vaccinaties. En daarvan weten we gewoon, die 
zijn we begonnen op het moment dat we niet konden overzien wat dat op langere termijn zou gaan 
betekenen.” 12:10 
 
Presentatrice 1 12:10 “Nou ja,”12:11 
 
Gast 2 12:10 “Dus het is zeker een kandidaat.”12:11 
 
Presentatrice 1 12:11 “Theo, 19 september start weer een boostercampagne.”12:14 
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Gast 1 12:13 “Ja” 12:14 
 
Presentatrice 1 12:14 “Is dat verstandig, hè? Als er nog zo veel onduidelijk is. Hoe kijk jij 
daarnaar?”12:18  
 
Gast 1 12:19 “Ja, dat vind ik dus helemaal niet verstandig. Ehm, want kijk, er is dus onderzoek gedaan 
naar die oversterfte eind vorig jaar. En daar is een rapport uitgekomen.  En het is natuurlijk een heel 
onbevredigende uitkomst. Men zegt van 3500 mensen weten we niet waaraan ze overleden zijn.  En 
nou zeg ik dus niet dat die mensen overleden zijn aan vaccinatie of ten gevolge van vaccinatie. Maar 
ik weet het niet. En iemand die zegt, of die nou van de overheid is of niet: ‘het komt niet door de 
vaccinatie.’12:53 
 
Presentatrice 1 12:52 “Dat weet je dus ook niet” 12:54 
 
Gast 1 12:54 “Die heeft daar net zo weinig onderbouwing voor, want die heeft, of die moet wel 
toegang tot die gegevens hebben. Maar als dat zo zou zijn, dan zouden ze die gegevens waarschijnlijk 
openbaar maken. Dus laten we eerlijk zijn, dat soort stellingen mag je, mag je ook niet doen. Het is 
een hele onbevredigende uitkomst. We hebben helemaal geen idee of dit met vaccinatie te maken 
heeft. Dus om dan toch door te pakken nu te zeggen van: ‘we gaan weer vaccineren.’ In een context 
waarin corona wereldwijd echt op zijn retour is. Er overlijden nog maar 10 procent van de mensen 
dagelijks ehm met of aan corona vergeleken bij het begin van de coronacrisis. Dus.”13:36 
 
Presentatrice 2 13:36 “Dus je zegt eigenlijk we hebben nog zo veel onzekerheid over die data, wat 
betreft die oversterfte. En ook een aantal mensen dat overlijdt dat we niet kunnen verklaren. Het 
enige verschil is eigenlijk met eerdere situaties dat er dus nu gevaccineerd wordt. We weten nog niet 
of dat de oorzaak is. Maar in ieder geval geeft het te denken dat we misschien voorzichtig moeten 
zijn. Ja ik ga het toch vragen, je bent ook immunoloog, hoe kijk jij nou naar de veiligheid van die 
vaccins dan?” 14:02 
 
Gast 1 14:03 “Ja, ik wil toch even terugpakken naar iets om de nuance wel goed te houden. Ehm, als 
je praat over de oversterfte dan zie je, waar Anton het over heeft, dat er sinds men begonnen is met 
vaccineren dat er eigenlijk een langzame oploop is van de oversterfte. Je ziet dat langzaam oplopen. 
Maar voor een deel kan dat ook zijn, wat Anton eerder ook aangaf stel je voor dat mensen COVID 
hebben gehad en long-COVID dan kan dat ook nog zijn effect hebben. Je kan hebben dat mensen dus 
depressief zijn. En dat dat ook tot een bepaalde sterfte leidt, want immunologisch werkt het niet 
meer goed. En sommige dingen, vaccins, kunnen ook iets doen waardoor je misschien op langere 
termijn sterfte krijgt.”14:50 
 
Presentatrice 2 14:49 “Maar ik hoor je toch zeggen.”14:50 
 
Gast 1 14:50 “Die drie” 14:51 
 
Presentatrice 2 14:51 “Dat eigenlijk dus, of het nou gaat om lockdowns of het nou gaat om vrijheid 
beperkende mate of vaccinatie, dat eigenlijk al die maatregelen van de overheid dus verband kunnen 
houden met oversterfte.”14:59 
 
Gast 1 14:59 “Klopt”15:00  
 
Presentatrice 2 15:00 “Dus het hele coronabeleid.”15:01 
 
Gast 1 “Klopt, maar ik wilde even afmaken, die drie waar ik het over had dat zijn dingen die eigenlijk 
chronisch zijn. Dus die zouden een dus die golfbeweging waar ik het over had die zou die 
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golfbeweging een beetje optillen. En dat zou niet gaan met opvallende pieken van sterfte na een 
bepaald event, na een bepaalde gebeurtenis. En dat is waarom ik hier eigenlijk zit. Omdat als je kijkt 
naar die analyses en je ziet, kijkt naar wanneer waren echte pieken in de oversterfte dus niet dat de 
oversterfte basaal omhoogging, maar echt pieken, dat zijn momenten die samenvallen met 
vaccinatiecampagnes.”15:40 
 
Presentatrice 2 15:39“Dus nog een keer.” 15:41 
 
Gast 1 15:41 “En daarom.”15:42 
 
Presentatrice 2 15:42 “Je ziet een piek in de, in de oversterfte en dat valt samen met het moment 
van vaccinatie.”15:47 
 
Gast 1 15:47”Of kort daarna, ja”15:49 
 
Presentatrice 1 15:49 “Ja, Anton, kun je daarop reageren?” 15:52 
 
Gast 2 15:53 “Die eh, die signalen zijn er meer. D’r zijn meer rode vlaggen ook op langere termijn zie 
je ook af en toe parallellen waarvan je denkt, is dat nou toeval, dat ik precies dezelfde bult in de 
sterfte zie als vijf maanden geleden de vaccinatiecampagne die opliep. En dan kom ik weer 
onderzoeken tegen waarin men vanuit een andere hoek op vijf maanden komt en die vaccins die na 
afgelopen vijf maanden, weet je dus dan grijpen allemaal dingen in elkaar waardoor je”16:21 
 
Presentatrice 1 16:20 “Dus je zegt weer eigenlijk dat er een verband is tussen het aantal doodden dat 
oploopt en vaccinatie.” 16:25 
 
Gast 2 16:22 “Ja het wijst erop dat, in ieder geval, het zijn signalen waardoor je zegt van hier moeten 
onze gezondheidsinstituten, moeten hier met zijn allen bovenop springen om dit tot op de bodem uit 
te zoeken. Zit er een verband of niet? En dat is ook de enige manier om het wantrouwen waar 
iedereen zo over klaagt, om dat weg te halen.”16:40 
 
Presentatrice 1: 16:40 “Maar hoe, Theo wat is er nou nodig om deze discussie in de wetenschap open 
te breken? Want hoe wordt er überhaupt gereageerd in de wetenschap op dit?”16:47 
 
Gast 1 16:49 “Daar moet ik eerlijk zeggen van, wat ik zie gebeuren internationaal is dat er langzaam 
een beweging is dat we het er wel over gaan hebben. Dus ook wetenschappelijke publicaties die nu 
in peer reviewed  journals komen durven nu wel of mogen nu dit soort opmerkingen maken als het 
gaat over: zijn die vaccins wel zo veilig? Is het niet toch dat er bepaalde bijwerkingen aanzitten? En 
dus die discussie komt langzaam op gang, eh.” 17:20 
 
Presentatrice 2 17:19 “Maar wel langzaam. Want volgende week staan mensen weer in de rij voor, 
wat is het, de vijfde prik inmiddels toch, dus misschien in de wetenschap dan wel. Maar hoe vertaalt 
dat zich dan naar de praktijk?”17:28  
 
Gast 1 17:29 “Precies, en dat is mijn oproep hier. En dat is ook wat ik dus aan Jaap van Dissel heb 
geschreven, persoonlijk, van. Ik heb hem deze grafieken laten zien. En ik heb laten zien ook wat de 
context is eigenlijk.  Van corona nog. Wat is het risico van nu nog aan corona te lijden of te sterven, 
met of aan. En dan gewoon eerlijk gezegd van: ‘ik maak mij hier ontzettend zorgen om’. En ik hoop, 
want hij zit op die stoel, ik niet, dat het vaccinatiebeleid heroverwogen wordt. En dat we dus iets 
minder op de trom gaan slaan van: ‘U kunt allemaal een herhaalprik of een booster komen halen. Ik 
vind dat niet goed. En ik wil er nog even aan toevoegen, het woordgebruik dat men overgestapt is 
van praten over boosteren, wat eigenlijk inhoudt dat de immuniteit niet goed is. En dat je het dus 
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moet opkrikken. En dan shiften, dus overstappen naar het gebruik van een herhaalprik daar zit een 
soort normalisatie in, van dit is gewoon. Je krijgt nu de herhaalprik. Dit soort vaccins waarbij we dus 
nu aan de vijfde vaccinatie gaan voor degenen die dus enthousiast zijn en zich elke keer komen 
melden. Dit vind ik geen normale vaccinaties. Dit hoort niet zo. Zoals u weet heb ik 26 jaar lang bij 
een commercieel bedrijf gewerkt aan vaccins. Als ik met dit soort producten zou komen dan mocht ik 
blij zijn als ik misschien nog koffie mocht zetten in dat bedrijf. Maar vaccins ontwikkelen zouden ze 
mij daar niet meer laten doen.'18:59 
 
 
Presentatrice 2 18:59 “Maar dit is dus een hele goede en duidelijke samenvatting. En ik hoop ook dat 
de mensen die hiernaar gaan kijken dus zelf de heroverweging gaan maken, want de overheid kan 
wel weer op de trom slaan. Jaap van Dissel kan op de trom slaan, maar hopelijk hebben mensen jullie 
duidelijke betoog gehoord.”19:13 
 
Presentatrice 1 19:12 “Ja, absoluut.”19:14 
 
Presentatrice 1 19:17 “Vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, legt de schuld 
van de hoge gasprijzen bij de Russische president Vladimir Poetin en hij ontkent dat het iets te 
maken heeft met zijn duizend miljard euro kostende Europese Green Deal. Hoewel, helemaal 
ongelegen komt het niet voor de PvdA'er.”19:35 
 
Start Filmpje: Frans Timmermans, vice-voorzitter Europese Commissie 19:35 “Het is heel erg duidelijk 
dat die hoge prijzen het gevolg zijn van Poetins oorlog.” 
 
Verslaggever: 19:40 “En niet om de klimaattransitie juist door te voeren nu?” 19:43 
 
Frans Timmermans, vice-voorzitter Europese Commissie 19:43 “Welnee, welnee. Maar door die hoge 
prijzen is het wel belangrijker dat we nog meer duurzame energie creëren, want dat is veel 
goedkoper dan het Russische gas.”19:53 Eind filmpje 
 
Presentatrice 2 19:53 “Ja Frans Timmermans zegt het hè. We moeten meer duurzame energie 
opwekken. Maken die klimaatactivisten niet eigenlijk misbruik Sam van de situatie in Rusland of 
tussen Rusland en Oekraïne op dit moment?”20:04 
 
Gast 3 20:04 “Ja, uiteraard doen ze dat. Dus die klimaatactivisten, we kennen die natuurlijk ook in 
Vlaanderen en in de rest van Europa. Ja dat zijn eigenlijk, ik noem ze de nieuwe religieuze hè van 
vandaag. Dat zijn dogmatici, net zoals Frans Timmermans die we net hebben gezien. Die hun dogma, 
namelijk het terugdringen van die CO2-uitstoot, die ene stof die wij allemaal op dit moment aan het 
uitademen zijn. Ja, die hebben dat als een dogma boven alles en iedereen gesteld. En zij maken nu 
natuurlijk inderdaad van die oorlog gebruik. Het is ook een leugen hè, dat die enorm hoge prijzen dat 
die louter het gevolg zou zijn van die oorlog. Het is inderdaad zo dat, ook in Vlaanderen al 
decennialang worden er miljarden en miljarden gegeven aan die zogenaamde hernieuwbare energie. 
Zonnepanelen, windmolens, die een ontzettend grote milieu impact hebben. Dat vergeten ze, die 
klimaatactivisten. En tegelijkertijd hebben ze kernenergie als de baarlijke duivel afgeschilderd, hè. 
Waardoor wij zeker in Vlaanderen en in België̈ nu met een enorm probleem zitten. De regering sluit 
al onze kerncentrales en wij hebben eigenlijk geen back-up. En dat moet dan allemaal van zon en 
wind gaan komen. Dus die klimaatactivisten die hebben zoveel boter op het hoofd wat betreft die 
onbetaalbare energiefactuur. Ja het is echt te gek, te gek voor woorden eigenlijk.”21:26 
 
Presentatrice 1 21:27 “Ja, de Britse Activisten van Animal Rebellion zijn van het leeggooien van de 
melkflessen overgegaan naar het saboteren van de melktoevoer naar de winkels. Bij een Engelse 
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vestiging van zuivelbedrijf Arla zijn de banden van vrachtwagens lek gestoken. Dit alles in het kader 
van 'stop the supply' om burgers een plantaardig dieet op te dringen.'”21:45 
 
Filmpje: “Save our planet, save our people” 
 
 
Presentatrice 1 22:06  “Ja Theo, een kleine groep legt ons door vernielingen eigenlijk hun wil op, zo 
lijkt het toch?” 22:11 
 
Gast 1 22:13 “Daar lijkt het op.  En ja ik weet niet hoe andere mensen daarnaar kijken, maar ik vind 
dit gewoon verwerpelijk. Ik vind dat je dit niet moet doen. Je moet met elkaar gewoon netjes in 
gesprek gaan. Dat lijkt me verstandiger dan dit soort uitingen.” 22:24 
 
Presentatrice 1 22:27 “Ja, de Zweden hebben afstand genomen van hun linkse regering. Met bijna 
alle stemmen geteld, zou een rechtsblok van vier partijen kunnen rekenen op een nipte meerderheid 
in het parlement. Grote winnaar onder de rechtse partijen zijn de Zweden Democraten van 
partijleider Jimmie Akesson. De anti-immigratiepartij lijkt 21% van de stemmen te hebben 
bemachtigd en maakt zich derhalve op voor regeringsdeelname.”22:49 
 
Start filmpje: Voiceover 22:49: “The biggest winner of eletion night is Jimmy Akesson. The leader of 
the anti-immigration Sweden Democrats Party. With partial votes in, it looks like they will bet he 
second largest party in parliament with more than twenty per cent of votes. That is a far cry away 
from the 5.7% they won 12 years ago.” 23:09 
 
Jimmie Akesson, partijleider (Zweden Democraten) 23:09 “We are great, really a great party today 
and I am so proud, I am so happy with what we have done together to achieve this.”23:20 
 
Presentatrice 2 23:20“Ja Sam, helemaal aan het begin van de uitzending noemde ik het net al dat er 
een duidelijk verband is tussen criminaliteit en de influx van migranten. Deze partij wint nu enorm 
aan stemmen, is ook een partij die zich uitspreekt tegen migratie. Wat zegt dat nu eigenlijk over dat 
multiculturele experiment in Zweden?” 23:38 
 
Gast 3 23:38 “Ja, het is fantastisch om te zien natuurlijk wat in Zweden nu gebeurt. Het is ook 
uiteraard niet onverwacht, hè. Zweden is samen met Frankrijk, België̈, ook Nederland, is een van die 
landen die natuurlijk de massa immigratie het globalisme de import van culturen van over heel de 
wereld, maar vooral het Midden-Oosten en Afrika, ja heeft verwelkomd in, op een roekeloze en 
totaal waanzinnige manier. En ja, dat zie je hè. De omvolking in bepaalde wijken en steden in 
Zweden. De islamisering die daar het gevolg van is, namelijk steeds meer islamitische regels en 
wetten die daar gelden. Ik ben recent nog op werkbezoek geweest in Malmö. Ja, je wilt niet weten 
wat je daar ziet.”24:18 
 
Presentatrice 2 24:18 “Nee dat is echt vreselijk.”24:19 
 
Gast 3 24:19 Daar voel je je absoluut niet meer in Zweden of in Europa. Daar teistert het Islamitisch 
bende geweld, teistert daar hele wijken.  Halal-winkels, Koran-scholen, moskeeën, hijabs, boerkas, 
dat is wat daar het straatbeeld domineert en ja dat verklaart natuurlijk de winst van de Zweden 
Democraten. Zeg maar het Vlaams Belang en de PVV van Zweden.” 24:38 
 
Presentatrice 1: 24:38 “Ja, dat kon jij alleen maar beamen toch?”24:40 
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Presentatrice 2 24:40 “Absoluut, Ja en dat Malmö is inderdaad een grote no-go-zone bijna, volgens 
mij heb je daar bepaalde wijken waar nog maar 90 procent, waar 90 procent een 
migratieachtergrond heeft, dus dat eh ja. Ongelooflijk.” 24:51 
 
Presentatrice 1 24:51“Ja”24:52 
 
Presentatrice 1 24:55 “De hele zomer protesteerden Nederlandse boeren tegen het stikstofbeleid 
van de regering. Maar hoe is de situatie voor de agrariërs in de rest van Europa?”25:04 
 
Start filmpje: Voice-over 25:06 “Niet alleen in Nederland lijden de boeren onder dubieus 
klimaatbeleid. We zagen al dat in Ierland ook een drastische krimp van de veestapel dreigt omwille 
van de klimaatdoelstellingen. Maar ook in andere landen in Europa zien we boeren slachtoffer 
worden van dit overheidsbeleid. Zo moeten boeren in Duitsland niet alleen een deel van hun land elk 
jaar braak laten liggen, ze mogen in veel gebieden ook geen bestrijdingsmiddelen meer 
inzetten.”25:25 
 
Claus Hochrein, boer in Duitsland 25:25 (noteer de ondertiteling) Brussel wil in Green Deal het 
gebruik van pesticiden met vijftig procent verminderen. Maar als ons hulpmiddel wordt 
weggenomen, elk bestrijdingsmiddel wordt weggenomen, wordt verboden dan hebben we niet 
langer de mogelijkheid om ons tegen schadelijke schimmels en dergelijke te verdedigen.” 25:45 
 
Voice-over 25: 45 “De gevolgen van dit beleid zouden desastreus kunnen zijn voor de boeren.” 25:48 
 
Claus Hochrein, boer in Duitsland 25:49 (noteer de ondertiteling) Als we geen bestrijdingsmiddel 
kunnen gebruiken, ongeacht of het biologisch is dan hebben we een oogst van niets. Nul komma nul. 
25:55 
 
Voice-over 25:55 “Ook aan de andere kant van de Noordzee, in het Verenigd Koninkrijk ondervinden 
de boeren problemen. Landbouwgrond verdwijnt daar om meer bos aan te planten.” 26:03  
 
Pat Bryant, boerin in Verenigd Koninkrijk 26:04 “They can sell land or rent land to large corporates 
who need carbon credits to offset their carbon footprint.”26:14 
 
Voice-over: 26:14“Naast de grote bedrijven die landbouwgrond kopen voor hun carbon credits doet 
de overheid in Wales ook mee. Een plan om een gedenkpost aan te planten ter ere van de 
coronaslachtoffers zorgde voor veel ophef, omdat het bos goede landbouwgrond zou 
innemen.”26:27 
 
Pat Bryant, boerin in Verenigd 26:27: “Absolutely zero support to produce food for people and i find 
that, i cannot understand it, because I look out into the world and I see a global food shortage 
coming.”26:41   
 
Voice-over 26:42 “Ook in Polen verzetten de boeren zich tegen hysterische activisten die de 
voedselproductie aan banden willen leggen.” 26: 48 
 
Szczepan Wójcik, boer in Polen 26:48 (noteer de ondertiteling) Waar boeren uit Nederland vandaag 
mee worstelen is een zeer gevaarlijke ideologische trend die we in de hele EU zien. Wij werden in 
Polen geconfronteerd met de macht van anti-veehouderij organisatie die jarenlang, met behulp van 
enorme politieke invloed onze regering probeerde te dwingen de regelgeving te wijzigen, wat zou 
leiden tot het einde van de veehouderij. 27:10 
 
 Voice-over 27:10 “In Frankrijk heeft de regering ondertussen heel andere zorgen.”27:15 
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Feerk Hiemstra, boer in Frankrijk 27:16 “Frankrijk weet dat zij boeren nodig hebben. In Frankrijk is 
een natuurlijke overgang naar minder boeren door geen opvolgers. D’r komt een voedselschaarste 
aan, nemen ze aan dus Frankrijk en de regering van Frankrijk doet er alles aan om boeren hier te 
houden en om nieuwe boeren te stimuleren om toch maar in het bedrijf te gaan.” 27:37 
 
Voice-over 27:37 “Onze andere zuiderburen in Vlaanderen lijken een minder rationeel beleid te 
volgen en gaan mee in de Nederlandse stikstofwaanzin.”27:44 Einde filmpje 
 
Presentatrice 2 27:48  “Ja, Sam, In Nederland zijn er veel protesten geweest. Die stikstofcrisis staat, 
of crisis moet ik eigenlijk zeggen, staat hier inmiddels ook internationaal op de kaart. Hoe is de 
situatie in België op dit moment?” 27:55 
 
Gast 3 27:55 “Wel, helaas wordt die hoe langer hoe meer zoals in Nederland. We lopen vaak een 
aantal jaren achter op jullie in Vlaanderen. Soms is dat goed, soms is dat niet zo goed. Maar ik was 
hier recent nog in Amsterdam. En toen ik op de autosnelweg reed en ik zag die landbouwbedrijven, 
die velden met alle Nederlandse vlaggen en vaak ook borden met slogans. Ja, dan breekt mijn hart. Ik 
zie dat nu ook steeds meer opduiken in Vlaanderen waar men ook net zoals in Nederland een oorlog 
heeft verklaard aan de boeren. Hè, ik noem dat echt een oorlog. De elite, the establishment heeft 
eigenlijk onder invloed van die klimaatactivisten waar we het daarnet ook al over hadden. Die dus, 
dat werd ook terecht gezegd echt in deze video, die hysterisch zijn, die dogmatisch zijn, heeft de 
oorlog verklaard. En niet zomaar een oorlog aan iets wat onbeduidend is nee, aan iets wat de 
essentie of het fundament of een fundament van onze samenleving is namelijk onze 
voedselproductie. En ik maak mij daar enorme zorgen over. En elke Vlaming of Nederlander zou zich 
daar enorme zorgen over moeten maken. Want inderdaad, niet alleen wat energie betreft, maar ook 
wat voedsel betreft worden wij op die manier steeds meer afhankelijk van het buitenland. En je ziet 
vandaag hoe kwetsbaar we daardoor zijn geworden.  En het zal niet lang meer duren als dit 
stikstofbeleid, deze stikstofhysterie zich voortzet. Het zal niet lang meer duren alvorens we echt lege 
winkelrekken gaan zien.”29:25 
 
Presentatrice 2 29:26 “Ja in Nederland zagen we dat vrij snel hè, dat eigenlijk boeren stopten met 
leveren en enkele uren later zagen we ook al dat er dus bepaalde producten niet meer leverbaar 
waren. Hoe groot acht jij de kans dat als dit, die stikstofhysterie wat je dus zegt dan citeer ik het 
even, als dat doorzet, dat er dus echt een grote voedselcrisis gaat komen in België bijvoorbeeld?” 
29:44 
 
Gast 3 29:44 “Ja ik acht de kans zeer reëel, zoals ik net al zei. We zien in Vlaanderen zien we dat de 
meeste boeren, de meeste landbouwers ongeveer, gemiddeld 55 jaar oud zijn. En zij zeggen dus dat 
amper 13 procent, of amper 13 procent van hen heeft eigenlijk opvolging. Zonen, dochters, mensen 
die het bedrijf zouden willen overnemen. Ja, hoe komt dat? Wie wil in deze context die door die 
verschrikkelijke ecofundamentalistische overheid wordt geschapen, wie wil dat nog aangaan die 
uitdaging om een prachtig landbouwbedrijf op te starten? Ja ik kan me voorstellen steeds minder 
mensen hè. We zien bijvoorbeeld dat in Vlaanderen dat de laatste 15 jaar het aantal 
landbouwbedrijven al met de helft is afgenomen. Met de helft op 15 jaar tijd. Dus het is echt een 
gigantisch probleem. Als die evolutie zich doorzet, ja dan produceren we straks geen eigen voedsel 
meer. Moeten wij voor alles wat wij willen consumeren wat voedsel betreft naar het buitenland 
kijken. En ja dat is te gek voor woorden, wat de overheid doet.”30:47 
 
Presentatrice 2 30:46 “Maar, waarom doet de overheid dit, volgens jou dan? “30:49 
 
Gast 3 30:49 “Ja, dat is natuurlijk de hamvraag, hè. Zeer goede vraag. En ik denk dat er twee dingen 
spelen. Enerzijds heb je het opportunisme van wat wij in Vlaanderen de postjesbakkers noemen hè. 
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Diegenen die de postjesbakkers, dat zijn degene die aan het pluche gekleefd zitten als minister als 
beleidsmaker en die een baantje ambiëren straks bij de VN of de Europese Unie of bij de NAVO. Dat 
supranationale instellingen. En dat is de ene categorie, dus gewoon plat opportunisme. 
Verschrikkelijk natuurlijk. Anderzijds heb je diegenen, en soms is het natuurlijk ook de combinatie 
van de twee die echt geloven in die stikstofhysterie. Die echt denken dat onze natuur totaal wordt 
vernietigd, plots he, want stikstof is er al zo lang en mag ik er trouwens op wijzen dat zowel in 
Vlaanderen als in Nederland de laatste 30 jaar de stikstofuitstoot met de helft is verminderd hè, met 
de helft. Maar nu plots moeten die drempelwaardes nog enorm blijkbaar verlaagd worden. Omdat 
anders zogenaamd die natuur zou verdwijnen. Ja, dat is ook een soort religie. De religie van de 
biodiversiteit noemt men dat. Een bepaald plantje kan dan moeilijker groeien. Ja, so be it, so what. 
Wat is nu belangrijker? Dat ene plantje of die boeren, die familiebedrijven die hardwerkende mensen 
die voor ons voedsel zorgen ja ik weet het wel.”32:11 
 
Presentatrice 1 32:11 “Maar het is wel heel goed dat je dat zegt, want het is natuurlijk niet zomaar 
een bedrijf hebben, maar het is natuurlijk gewoon hun hele leven, het is niet “32:16 
 
Gast 3 32:16 “Absoluut,”32:17 
 
Presentatrice 1 32:16 :”Het gaat zo veel verder dan dat” 32:18 
 
Gast 3 32:18 “Ja, het gaat zo veel verder en dat zegt u heel terecht.  Dat typeert ook de 
wereldvreemdheid bij die bestuurders hè, bij dat establishment, die zelf van het ene baantje naar het 
andere hollen hè, vooral zich in vliegtuigen voortbewegen, maar dan wel gaan zeggen dat we geen 
CO2 meer mogen uitstoten. Die zich volgens mij, die zijn zo wereldvreemd dat die zich volgens mij 
ook niet meer kunnen voorstellen wat het is de gewone burger, de gewone man en vrouw die met 
passie een bedrijf heeft. Die met passie, of het nu een kledingwinkel is of een boerderij het maakt 
niet uit, dat kunnen die bestuurders zich gewoon niet meer voorstellen. Dat willen die zich ook niet 
meer kunnen voorstellen, want dan dat druist in tegen dat dogmatische beleid dat ze willen voeren 
vanachter hun bureautjes in Brussel. Ik kom van België̈, daar hebben wij al die instellingen van de EU 
die verschrikkelijke Europese Unie. En het is totale wereldvreemdheid dus.”33:12 
 
Presentatrice 2 33:10 “Maar die Europese Unie, dat vind ik wel interessant dat je dat ook noemt. En 
je noemde ook al het globalisme, ja je ziet natuurlijk in heel veel Europese landen dat er ongeveer 
hetzelfde gebeurt. Nederland, België, polen enzovoorts. Frankrijk misschien ook wel. Zit daar ook een 
bepaald Europese component zit daar nog aan of wil de Europese unie dit doordrukken?”33:27 
 
Gast 3 33:26 “Ja, daar ligt natuurlijk de essentie of zeg maar de bron van het kwaad ligt in zeer grote 
mate bij die Europese Unie. Want die is gekomen met de zogenaamde richtlijnen die dan de 
nationale staten die zich lid hebben gemaakt van die tirannieke EU, ja, die richtlijnen zouden moeten 
omzetten in eh nationale wetgeving en regels. En zo is het begonnen natuurlijk. De EU heeft 
richtlijnen uitgevaardigd wat betreft natuurgebieden, he het zogenaamde bewaren daarvan. En dus 
ook de stikstofuitstoot. En als blinde schapen eigenlijk, ja worden die regels, worden die gevolgd 
door nationale regeringen en roekeloos en met totaal disrespect, met geen respect voor de gewone 
man en vrouw worden die gewoon toegepast.”34:13 
 
Presentatrice 1 34:13 “Ja, Theo, hoe kijk jij tegen de boeren, vriend of vijand voor jou?” 34:17 
 
Gast 1 34:17 “Nou, voor mij zijn het vrienden. En ik wilde toch even aanhaken wat hier besproken 
wordt. Je kunt wel zeggen van: ‘We doen dit allemaal om de natuurgebieden te beschermen’. Maar 
heb je in de gaten dat als de boerenbedrijven verdwijnen, hoe het landschap in Nederland dan gaat 
veranderen. Nederland, als ik hier dus weer terugrijd naar mijn woonplaats. Dan kom ik over een 
snelweg die links en rechts eigenlijk alleen maar grote blokkendozen te zien geeft. En dus, de 
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boerenbedrijven, als die verdwijnen, verdwijnt dus ook ons landschap. Vroeger was er een tijdschrift 
de Boerderij. En daar was een eh altijd een soort item in eh: Uw erf, ons landschap. En we moeten 
niet vergeten dat als wij dus de boerenbedrijven dus het leven onmogelijk maken dat er ons 
landschap daar ontzettend gaat veranderen. Los daarvan, hoe sta ik met de boeren, ehm ik heb een 
mooie sticker op mijn auto zitten: trots op de boer. Dus dat geeft het wel een beetje aan. En ik denk 
dat als het over stikstof gaat dat het beleid van onze overheid stikstof is voor de boeren.” 35:20 
 
 Presentatrice 1 35:20 “Ik ben dan toch wel benieuwd ook Theo, want jij noemt dus 
landschapsverandering ook. Sam, nog even naar jou. Eh, wat is nou eigenlijk het doel? Wat gaan ze 
nou doen met die grond uiteindelijk? Want er is veel over gespeculeerd, over bijvoorbeeld extra 
huizen gebouwd moeten worden. Misschien heeft het iets met migratie te maken. Hoe zie jij 
dat?”35:35 
 
Gast 3 35:35 “Ja, het is natuurlijk zo dat door die massale instroom die in Nederland er voortdurend 
is van mensen uit allerlei werelddelen, vooral Afrika en het Midden-Oosten. D’r is ook in Vlaanderen, 
in België̈ het geval. Wij hebben een netto instroom van 50.000 migranten per jaar. Ja, die moeten 
allemaal ergens wonen, ergens werken, hopelijk, als ze werken hè. En daarvoor is natuurlijk ruimte 
nodig. En het is helemaal niet zo vergezocht om natuurlijk het verband te leggen tussen het 
wegpesten van de boeren en het innemen van die ruimte voor bijvoorbeeld woningen voor sociale 
woningbouw ook. Voor die tomeloze roekeloze bevolkingsgroei die in België̈ voor 90 procent op dit 
moment het gevolg is van massa-immigratie.”36:20 
 
Presentatrice 2 36:20“Ja want,” 36:21 
 
Presentatrice 1 36:20“Wat, ooh sorry, ha ha” 36:21 
 
Presentatrice 2 36:23 “Hè want vooral, ik ben dus vooral benieuwd naar omdat we dus eigenlijk 
steeds, het komt ook steeds terug hè, dat dat stikstofprobleem eigenlijk wordt gebruikt om andere 
dingen door te voeren. Dus ik vat het dan even samen we hebben het aan de ene kant over 
woningnood die moet worden opgelost vooral voor migratie en we hebben het over 
ecofundamentalisme. Zijn we er dan of moeten er nog andere, ja oorzaken voor dit beleid worden 
toegevoegd?”36:43 
 
Gast 3 36:43 “Ja, kijk ik blijf er toch ook bij dat het een naïeve, dogmatische manier is en ook een 
soort maakbaarheidsutopisme van die elite die dit allemaal beslist om ja de wereld in dit geval 
Nederland en België̈ exact te boetseren zoals zij denken dat die wereld dat die landen er moeten 
uitzien. En als er dus in hun ogen in hun statistiekjes in hun Excelgrafiekjes iets te veel bos is, ja dan 
moeten ze daarop ingrijpen. Als er volgens diezelfde statistiekjes en andere berekeningsmethoden 
en modellen iets teveel bepaalde plantensoorten zijn, ja dan moeten ze daarop ingrijpen. Hè, dus het 
is ook die typische hybris, menselijke hoogmoed om op alles te willen ingrijpen. Wat dus steeds meer 
regelneverij en bureaucratie en vooral menselijke drama’s tot gevolg heeft hè, laat ons dat niet 
vergeten. Averbode is een 900 jarige boerderij in Vlaanderen die nu gewoon de boeken moet dicht 
doen, die nu moet sluiten door die verschrikkelijke stikstofregelingen.”37:46 
 
Presentatrice 1 37:45 “Laten we dat vooral niet vergeten, inderdaad.”37:47 
 
Presentatrice 1 37:50 “Premier Mark Rutte beëindigt vandaag zijn werkbezoek aan Suriname. 
Historie schept een band, aldus onze minister president. Daar denken ze in Suriname anders over. 
Vicepremier van Suriname Ronnie Brunswijk leek afgelopen vrijdag zelfs niet eens op de hoogte van 
de komst van Rutte.”38:06 
 
Start Filmpje:  
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Interviewer 38:06 “Hoe kijkt u naar de komst van Premier Rutte? Wetende welke” 38:11 
 
Ronnie Brunswijk, vice-president Suriname 38:10 “Wie is dat?”38:11 
 
Interviewer 38:11 “De premier van Nederland38:13 
 
Ronnie Brunswijk, vice-president Suriname 38:14 “Oh? Rutte oh komt naar Suriname, natuurlijk 
38:18 
 
Interviewer 38:18 “Maandag en dinsdag toch?”38:20 
 
Ronnie Brunswijk, vice-president Suriname: 38:20 “Oké. Natuurlijk komt hij naar Suriname, maar ik 
heb geen probleem, hij is de probleem van Nederland nog”38:28 Einde filmpje 
 
Presentatrice 2 38:29 “Ja Theo, de voormalig president van Suriname, Dési Bouterse en dan citeer ik 
hem die zegt: ‘Laat Rutte oprotten.’ Nou ja, dat is duidelijke taal. Wat zegt dat over de verhoudingen 
tussen Suriname en Nederland?”38:40 
 
Gast 1 38:42 “Nou, dit doet me denken aan een interview wat ik hoorde, twee weken geleden op de 
radio met Hans Wiegel, die Mark Rutte adviseerde om op te stappen. Dus ik denk dat dit misschien 
niet zo heel veel zegt over de verhouding tussen Nederland en Suriname, maar meer over hoe dat 
mensen tegen het functioneren van Mark Rutte aankijken.”39:04 
 
Presentatrice 1  39:04 “We zijn aan het einde gekomen. Wat een interessante uitzending en dank 
jullie wel daarvoor. Theo, fijn dat je bij ons in de studio was en Sam natuurlijk ook.”39:12 
 
Presentatrice 2 39:13”Anton, bedankt voor je verhelderende uitleg.”39:15 
 
Gast 2 39:15 “Jo, heel graag gedaan.”39:16 
 
Presentatrice 1 39:15 “Ja en vergeet niet te luisteren naar onze podcast Ongehoord Nieuwscafé 
gepresenteerd door Roelof Bouman en Yernaz Ramautarsing. Daarin kunt u nogmaals naar Sam 
luisteren en dit, dit keer aan de zijde van zijn vader, schrijver Wim van Rooy.”39: 28 
 
Presentatrice 2 39:28 “En graag zien we u weer, aanstaande donderdag NPO 1 op 20 over 12.” 39:33 
 
Presentatrice 1 39:33 “Heel graag tot dan.” 
 
 
 
 


