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Dominique Weesie

Geachte Dames en Heren,
Via deze weg wil ik een klacht indienen over de berichtgeving in de Azijnbode Volkskrant
van zaterdag 19 juli jl. Het artikel met als titel ʻGeenStijlgeneratie bedreigt erop losʼ is door
het medium dat ik vertegenwoordig ervaren als tendentieus, ongefundeerd en nodeloos
kwetsend.
In het artikel wordt onze achterban weggezet als een stel pubers dat naar hartenlust
politici bedreigt. Navraag leert dat de desbetreffende zure bom verslaggeefster zich
baseert op een artikel in de Korpskrant van de politie Haaglanden. Hierin stond een
vraaggesprek met Mariette Frencken, leider van het team ʻbedreigde politiciʼ dat
ressorteert in Haaglanden.
Mevrouw Frencken stelt in dit desbetreffende vraaggesprek dat het aantal bedreigingen
aan het adres van ministers, Kamerleden en leden van het Koninklijk Huis afstevent op
een record. Nieuws dat werd opgepikt door het Algemeen Dagblad op 18 juli jl. Om te
verbloemen dat de politieke redactie weer eens had lopen snurken, besloot de Volkskrant
er daags erna een geheel eigen draai aan te geven. Nu ja, het nieuws bleef hetzelfde,
alleen werd er door de Volkskrant een zondebok gezocht en gevonden.
Volgens verslaggeefster Sheila Sitalsing zijn veel van de bedreigingen afkomstig van
scholieren die behoren tot de "ongeremde GeenStijlgeneratie, dat gewend is primair te
reageren op alles wat onwelgevallig is." Let wel, mevrouw legt hier een verband tussen
doodsbedreigingen aan het adres van politici en onze achterban. Ja, zoiets scoort wel aan
de ontbijttafel van geytenwollen sokken dragend Nederland.
Maar nu even de feiten. Zo wordt er in het artikel in de Korpskrant met geen woord gerept
over de zogenaamde GeenStijlgeneratie. Met geen woord! Dit is dus een persoonlijke
interpretatie van de verslaggeefster zelf. Het is ons echter een raadsel waarom onze
merknaam door de Volkskrant moet worden misbruikt in een opgewarmd verhaal over het
online bedreigen van politici. Zo zijn wij als medium nimmer veroordeeld voor welke
bedreiging dan ook, hetgeen eveneens geldt voor onze achterban. Dit kan niet worden
gezegd over online uitgaven als Marokko.nl of Indymedia.nl
Toch kiest de Volkskrant er bewust voor om GeenStijl te koppelen aan het bedreigen van
politici. Waarom geen ʻMarokko.nl-generatie bedreigt erop losʼ boven het gewraakte
artikel? Oh wacht, dat wekt natuurlijk stigmatisering in de hand. Prima, maar onthou je dan
van welke merknaam ook en noem het de internet-generatie.

Bovendien wil ik aanmerken dat de desbetreffende verslaggeefster haar huiswerk
buitengewoon slecht heeft gedaan. Uit cijfers van de Stichting Internetreclame (STIR),
waarbij alle zichzelf respecterende uitgevers zijn aangesloten, blijkt dat onze lezers
helemaal niet aan het profiel voldoen. Zo heeft teamleider Mariette Frencken het in de
Korpskrant over minderjarige 'grappenmakers', die vanuit scholen anonieme, hatelijke emails versturen. Welnu, uit de cijfers van de STIR blijkt dat 52 procent van onze lezers
tussen de 18 en 34 jaar is, 36 procent tussen de 35 en 49 jaar en de 12 procent ouder dan
50 jaar. Toch knap hoe verslaggeefster Sheila Sitalsing desondanks het verband weet te
leggen tussen minderjarige 'grappenmakers' en GeenStijl.
De Volkskrant pretendeert een betrouwbaar, niet voor-ingenomen medium te zijn, maar
bovenstaande getuigt van onbetrouwbare vooringenomen journalistiek waarmee een
achterban van 1,8 miljoen internetgebruikers door de Volkskrant in de hoek wordt gezet
als bedreigers van politici. En eerlijk gezegd zijn wij het zat dat onze achterban telkens
maar weer ongestraft wordt neergezet als een stel hersenloze apen. Graag verwijs ik
hierbij ook weer even naar de cijfers van STIR, waaruit blijkt dat een groot deel van onze
lezers juist HBO dan wel een wetenschappelijke opleiding heeft genoten.
Wij zijn dan ook van mening dat door de gewraakte en bijgevoegde publicatie niet alleen
ons persoonlijk belang in het geding is, maar zijn tevens van mening dat een collectief
belang is geschaad. Het is nu aan de Raad te beoordelen of de klacht ontvankelijk is en zo
ja, deze ook ter zitting te brengen opdat wij onze grieven mondeling kunnen toelichten.
Hoogachtend,

Dominique Weesie namens GeenStijl

PS: Ga eens met jullie tijd mee en zorg ervoor dat klachten ook per mail kunnen worden
ingediend. Een klacht in achtvoud indienen op briefpapier komt op mij over alsof er
afspraken bestaan met HP en TNT Post. Bovendien is het een onnodige belasting van het
milieu.

