ETIENNE VAN RATTINGEN

NOS-baas (wij zijn volstrekt onafhankelijk) opent
aanval op FvD en PVV, en krijgt koekje van eigen deeg
Hoofdredacteur van NOS Nieuws Marcel Gelauff zei in talkshow Op1 dat Forum voor Democratie
en PVV het wantrouwen tegen zijn omroep voeden. Hij zei ook dat media als de NOS niet de vijand
zijn. “Een deel van de politiek voedt dit en werkt mee aan dat vijandbeeld.”
“In Amerika zien we Trump het doen, maar in Nederland zien we dat Forum voor Democratie en
de PVV het wantrouwen richting de journalistiek voeden door uit te spreken dat wat wij zouden
doen niet valide zou zijn en dat we een agenda hebben, wat allemaal onzin is.” Gelauff beweerde
dat de NOS-redactie volstrekt onafhankelijk is. Had hij wel door dat hij zichzelf hier tegenspreekt?
Op social media regent het kritische reacties naar aanleiding van het tv-optreden van de NOS-baas.
“Gelauff zet de aanval in op het beleid van rechtse partijen, maar verder zijn ze geheel onafhankelijk en objectief hoor,” schrijft Sander.
Hou toch op man

Samira Tarrass twittert: “Alles is de schuld van PVV en FvD. Zegt de man die woont in een villa
ver weg van allochtonen en wiens werkvloer bestaat uit discriminerende personeelsleden. De berichtgeving is al jaren eenzijdig en dat weet elk gezond mens. Met je ‘onafhankelijkheid’. Hou toch
op man.”
Journalist Syp Wynia voegt toe: “Als de hoofdredacteur van de nieuwsafdeling van de nationale
publieke omroep zegt ‘volstrekt onafhankelijk’ te zijn EN zware beschuldigingen uit tegen bepaalde
in het nationale parlement vertegenwoordigde partijen mag je dan verwachten dat hij daar overtuigend bewijs voor heeft?”
Je club faalt als een malle

Ook Arnold Karskens, de auteur van het Zwartboek NOS Journaal, mengt zich in de discussie: “De
NOS neutraal? Het zwartboek staat vol bewijzen van vooringenomenheid (jegens Trump), discriminatie (van blanken en christenen) en het promoten van linkse politiek (tegen PVV en FvD). Het
NOS Journaal is de tegenpool van ‘volstrekt onafhankelijk’.”
“Nee Gelauff, jij had al lang ontslagen moeten worden. Je club faalt als een malle. Hoeveel fouten
mag een hoofdredacteur maken? Dat falen niet wordt aangepakt creëert vijandigheid. Wij kunnen
ons abonnement op de NOS niet opzeggen hè,” aldus columniste Marianne Zwagerman.
“Een deel van de politiek (PVV en Forum voor Democratie) voedt dit en werkt mee aan
dat vijandbeeld. De NOS-redactie is volstrekt onafhankelijk,” zegt @NOShoofdredacteur @MarcelGelauff. #Op1 pic.twitter.com/hfu8o60YNM
— Op1 (@op1npo) July 22, 2020
medisch antropoloog – onderzoeker
Het getuigt van een minderwaardige geest wanneer men meedenkt met de grote massa simpelweg omdat de massa in de
meerderheid is. De waarheid verandert niet door het wel of niet geaccepteerd zijn door de meerderheid van de mensheid.

