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Geacht Hoofdredactie,

Hierbij stellen wij ons met U in verbinding in verband met volgende.

Uw publicaties inzake onze politieke vereniging ervaren wij als buitengewoon grievend en
tasten de reputatie en integriteit van onze politieke vereniging in hoge mate aan. Op 19 januari
2009 publiceerde u een artikel met als kop ‘ Klokkenluiders eisen inzicht in declaraties’ In uw
artikel van 3 februari 2009 schrijft u over de voorzitter van de Nederlandse Klokkenluiderspartij,
dat hij ‘een bonnetjesquerulant’ zou zijn. Op 29 januari 2010 publiceerde U een artikel met als
kop: “Sjoemelende klokkenluiders geschrapt uit kieslijsten.” De term sjoemelende is in dit
verband volstrekt misplaatst en wekt ten onrechte de suggestie dat sprake zou zijn van
moedwilligheid. Zelfs gaat U zover om te publiceren dat er naar eigen zeggen fraude zou zijn
gepleegd. Wij moeten constateren dat elke vorm van onafhankelijkheid en objectiviteit in
desbetreffende artikelen ver te zoeken is. Daarnaast moeten wij constateren dat U keer op keer
een stapje verder gaat. Waar U zich eerder ten onrechte bediend van suggestieve opmerkingen
zoals Querulant, gebruikt U nu al woorden als Sjoemelende.
Voortdurend publiceert u stukken met weinig flatteuze typeringen inzake onze vereniging of
haar bestuurs-, en of partijleden.

U zult begrijpen dat de inhoud van de artikelen, alsmede de badinerende ondertoon ervan, de
geloofwaardigheid en integriteit van onze politieke vereniging buitengewoon aantasten,
alsmede reputatieschade veroorzaakt. Bovendien heeft deze negatieve publiciteitscampagne
uwerzijds eveneens ongewenste effecten tijdens de campagne voor de
gemeenteraadsverkiezingen, die op dit moment gaande zijn en tevens voor de aankomende
Tweede Kamerverkiezingen.

Tevens willen wij ons als vereniging bij U beklagen over Uw boycot van onze vereniging c.q. het
“Cordon Sanitaire” in de berichtgeving tijdens verkiezingscampagnes. Zowel bij de jongste
Europese Parlementsverkiezingen heeft U geen enkele serieuse berichtgeving gewijd aan onze
vereniging terwijl wij toch prominent met Leeuwarders en Friezen op de kandidatenlijst
vertegenwoordigd waren. Hetzelfde nu tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Wij willen dit
staven met een praktijkvoorbeeld en verwijzen U naar een gesprek tussen de lijsttrekker in
Leeuwarden en Uw redacteur Ger Bosklopper tijdens een debat d.d. 02-02-2010 onder de neus
van de lijsttrekker werd aan de 2e kandidaat van de VVD gevraagd of hij niet geïnterviewd wilde
worden voor de rubriek “In- en Uit”, terwijl de lijsttrekker van onze vereniging totaal werd
genegeerd. Toen de lijsttrekker vroeg hoe het zit met een interview over hem, werd hem
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letterlijk te verstaan gegeven dat het waarschijnlijker is dat de nr. 2 van de VVD gekozen zou
worden dan de lijsttrekker van onze vereniging. Op de vraag van onze lijsttrekker “op basis van
welke objectieve maatstaven hij zich hierbij baseerde” bleef het vervolgens verdacht stil.

De aantijgingen in uw artikelen over deze kwestie en het “Cordon Sanitaire” staan sowieso niet
in verhouding tot de schade die de vereniging hierdoor lijdt. Het algemene belang wordt door
uw aantijgingen enerzijds en Uw boycot anderzijds ook niet gediend. U gedraagt zich dan ook
onrechtmatig jegens onze politieke vereniging en haar partijleden electoraat.

Namens de vereniging stellen wij U bij dezen dan ook hoofdelijk aansprakelijk voor de schade
die de vereniging lijdt, heeft geleden en nog zal lijden. Voorts verzoeken wij U c.q. sommeren
wij u dan ook om zich in de toekomst te onthouden van dergelijke publicaties inzake onze
vereniging.

Wanneer u zich niet aan deze sommatie houdt, zal de vereniging zich genoodzaakt voelen
nadere rechtsmaatregelen tegen u te ondernemen. Daaronder valt te denken aan het voeren
van een kort geding, waarbij op straffe van een dwangsom van € 100.000,-- u verboden zal
worden nog langer deze publicaties te doen.

Wij vertrouwen er echter op dat het niet zover zal komen en zien uw positieve berichten met
belangstelling tegemoet.

Onder behoud van alle rechten en ver weren, verblijven wij.

Hoogachtend,
NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERS PARTIJ

 
J. Wiersma A. Polak
(Voorzitter / Penningmeester) (Secretaris)
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