E-mail wisseling n.a.v. de column van Simon Rozendaal in Elsevier
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Van: Anneke, Verontruste Moeders [mailto:Anneke@verontrustemoeders.nl]
Verzonden: maandag 28 maart 2011 12:03
Aan: Redactie Elsevier (RB-NL)
Onderwerp: Reactie op geschreven stuk Simon Rozendaal

Geachte redactie,
Graag reageer ik op het stuk geschreven door Simon Rozendaal van afgelopen
zaterdag.
Het is weer duidelijk dat uitspraken die door anderen gedaan worden bij de
verkeerden in de mond gelegd worden. Hij legt mij woorden in de mond die ik
nooit gezegd heb en die ik ook nooit zal zeggen!
Bijgaand schrijfsel is ontstaan naar aanleiding van zijn nietszeggende verhaal.
Zijn manier van schrijven, dat denigrerende, en het verdraaien van de waarheid
zie ik als een regelrechte belediging.
Ik verlang van u dat zijn hersenspinsels over mij recht gezet worden. Hij kan
hier mijns inziens niet mee wegkomen. Mocht ik na een week vanaf heden geen
reactie van Simon Rozendaal of van u als redactie hebben ontvangen zal ik niet
aarzelen een klacht in te dienen bij de Raad voor Journalistiek.
Hoogachtend,
Anneke Bleeker
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Van: Pronk, Ingrid (RB-NL) [mailto:ingrid.pronk@elsevier.nl]
Verzonden: woensdag 30 maart 2011 8:44
Aan: Anneke@verontrustemoeders.nl
Onderwerp: FW: Reactie op geschreven stuk Simon Rozendaal

Geachte Mevrouw Bleeker,
Dank dat u de moeite hebt genomen mij te schrijven.
Het spijt me dat u zich heeft gestoord aan zijn column.
We zullen onder het stuk van de heer Rozendaal een verwijzing plaatsen naar uw reactie.

Met hartelijke groeten,

J.A.S. Joustra
Hoofdredacteur Elsevier
Postbus 152, 1000 AD Amsterdam
T: +31.20.515.9918 F: +31.20.515.9900
Neem een abonnement http://www.elsevier.nl/web/Service/Nieuwsbrieven.htm op de digitale
nieuwsbrieven van Elsevier.
Ga voor het laatste nieuws naar de website van Elsevier.
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Van: Anneke, Verontruste Moeders [mailto:Anneke@verontrustemoeders.nl]
Verzonden: woensdag 30 maart 2011 13:47
Aan: Pronk, Ingrid (RB-NL)
Onderwerp: RE: Reactie op geschreven stuk Simon Rozendaal

Geachte redactie,
Het stuk van mij plaatsen onder het geschrevenen van Dhr. Rozendaal is mooi.
Toch verwacht ik van Dhr. Rozendaal persoonlijk een excuus in de vorm van een
rectificatie in Elsevier.
Mijn voornemen om één en ander te melden bij de Raad voor Journalistiek blijft hierbij
staan totdat ook deze stap is genomen.
Met vriendelijke groet,
Anneke Bleeker

4
Van: Pronk, Ingrid (RB-NL) [mailto:ingrid.pronk@elsevier.nl]
Verzonden: woensdag 30 maart 2011 14:22
Aan: Anneke@verontrustemoeders.nl
Onderwerp: FW: Reactie op geschreven stuk Simon Rozendaal
Van: Joustra, Arendo (RB-NL)
Verzonden: woensdag 30 maart 2011 14:17
Aan: Pronk, Ingrid (RB-NL)
CC: Rozendaal, Simon (RB-NL)
Onderwerp: RE: Reactie op geschreven stuk Simon Rozendaal
Geachte Mevrouw Bleeker,

Aangezien u zelf deelneemt aan het publieke debat met uitgesproken standpunten, moet u tegen een
stootje kunnen als u op een columnachtige manier op de hak wordt genomen. Overigens zegt de heer
Rozendaal dat u “grote invloed” heeft.
We zijn u ruim tegemoet gekomen door nota bene onder het stuk van de heer Rozendaal een
verwijzing te plaatsen naar uw eigen artikel, waarin u de heer Rozendaal weerspreekt. Columns en
meningen laten zich, anders dan feiten, lastig rectificeren. Overigens heeft het stuk niet in het
weekblad gestaan, alleen op de website, dus daar hoort de verwijzing naar uw artikel ook thuis.
Uiteraard staat het u vrij een klacht te deponeren bij de Raad voor de Journalistiek. Voor u informatie
meld ik slechts dat Elsevier de Raad niet erkent, hetgeen betekent dat we ons niet bij de Raad
verweren (dat is meestal in het voordeel van de klager) en dat we geen aandacht besteden aan het
oordeel van de Raad. Klachten tegen Elsevier neemt de Raad overigens wel in behandeling.
Alle goeds.
Met hartelijke groeten,

J.A.S. Joustra
Hoofdredacteur Elsevier
Postbus 152, 1000 AD Amsterdam
T: +31.20.515.9918 F: +31.20.515.9900
Neem een abonnement http://www.elsevier.nl/web/Service/Nieuwsbrieven.htm op de digitale
nieuwsbrieven van Elsevier.
Ga voor het laatste nieuws naar de website van Elsevier.
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Van: Anneke, Verontruste Moeders [mailto:Anneke@verontrustemoeders.nl]
Verzonden: woensdag 30 maart 2011 15:14
Aan: 'Pronk, Ingrid (RB-NL)'
Onderwerp: RE: Reactie op geschreven stuk Simon Rozendaal

Beste Mijnheer Joustra,
Allereerst mijn oprechte excuus dat ik u in een eerdere mail ‘mevrouw’ heb genoemd.
Daar de naam Ingrid in het mailadres stond was ik daardoor afgeleid.
Fijn te lezen dat we een bepaalde invloed hebben. Gelukkig kunnen velen door dit feit de
‘andere kant’ van de informatie tot zich nemen en beter nadenken welke invloeden zij
willen volgen c.q. geloven.
Persoonlijk raakt Dhr. Rozendaal mij absoluut niet. Het gaat om dat wat hij zegt.
Als een ander tijdschrift een onwaar verhaal verspreidt kan ik jullie daar niet op
aanspreken.
Dus mag een journalist (Rozendaal in dit geval) mij ook geen woorden in de mond leggen
die door iemand anders zijn gezegd. Dat is mijn punt.

Er worden al zoveel halve waarheden en hele leugens verspreid in medialand; als we dan
ook nog beschreven worden met uitspraken die niet door de persoon gedaan zijn, bewijst
dit des te meer dat internet en papieren media alleen maar volgeschreven worden om te
vullen!
Het enige dat ik vraag is een herschrijven van Dhr. Rozendaal in zijn volgende column.
Gewoon even toegeven dat de uitspraken van iemand anders niet de mijne zijn.
Is dat zo moeilijk? Durven toegeven dat je ernaast zat? Grote jongen zijn en je fouten
erkennen!
Meer vraag ik niet.
Bij dat standpunt blijf ik.
Vriendelijke groet,
Anneke Bleeker

http://www.elsevier.nl/web/Opinie/Simon-Rozendaal.htm

