
 

FDF dient officiële klacht in  
Onder de titel “Terrorismebestrijder: 'Optreden FDF draagt bij aan polarisatie” schreef René 

Bouwmeester voor Nieuwe Oogst een suggestief bericht wat misverstanden in de hand werkt. FDF 

heeft direct telefonisch contact gezocht met de bewuste journalist met het verzoek te rectificeren. 

Alhoewel de onjuistheid van de informatie in het bericht niet door de journalist werd betwist en er 

werd toegezegd het bericht te verwijderen, is ondanks ons verzoek, het bericht uren later nog steeds 

niet van de site van Nieuwe Oogst verwijderd. Nieuwe Oogst volhardt blijkbaar liever in het 

publiceren van aantoonbaar onjuiste zaken.  

  

Klacht  

FDF heeft ook een officiële klacht gedeponeerd bij én een gesprek aangevraagd met het Ministerie 

van Justitie en Veiligheid, omtrent de rapportage van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding 

en Veiligheid (NCTV). Aantoonbaar onjuist waren drie zaken. Waaronder vermeende uitlatingen van 

FDF die niet door FDF zijn gedaan; het gooien van vuurwerk naar motoragenten dat niet heeft 

plaatsgevonden en het derde punt, dat door Nieuwe Oogst werd gepubliceerd: “Bijvoorbeeld door 

het inrijden van een deur van het provinciehuis in Groningen”. Nieuwe Oogst weet als geen ander, dat 

deze gebeurtenis niet heeft plaatsgevonden tijdens een FDF demonstratie, maar tijdens de LTO 

demonstratie in Groningen, en dat deze actie derhalve geen enkele relatie met FDF heeft.  

 

Smaad  

Wat Nieuwe Oogst beoogt met haar suggestieve en smadelijke publicatie, is FDF onduidelijk. Ook de 

heer Bouwmeester kon niet aangeven waarom hij deze passage had opgenomen in zijn artikel. Dat 

het artikel na een aantal uren, in ongewijzigde vorm nog steeds op de site van Nieuwe Oogst te lezen 

is, zegt vooral heel veel over de kwaliteit van de Nieuwe Oogst-berichtgeving, hun schijn van 

partijdigheid als lijfblad van LTO en de rol die zij willen spelen in de agrarische media. Een rol die in  

ieder geval niet onafhankelijk te noemen is en van geen enkele toegevoegde waarde is voor de 

boeren van Nederland.   
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