
documenten die de verwarring bij het UWV illustreren m.b.t. de persvrijheid. Zie ook De Telegraaf 

De antwoordbrief van de Raad voor de Journalistiek 

 

http://www.sdnl.nl/rietveld-uwv.htm
http://www.telegraaf.nl/binnenland/26538824/__OVERHEID_FAALT__.html
http://www.sdnl.nl/pdf/de-antwoordbrief-van-de-raad-voor-de-journalistiek.pdf
http://www.telegraaf.nl/


Aan de Raad voor de Journalistiek 

Hogehilweg 6 

1101 CC Amsterdam-Zuidoost 

Huizen, 3 september 2016 

Geachte Marianne Beets, 

 

Hartelijk dank voor uw bevestiging van de ontvangst van de DVD met het interview met ir. R.A.A. Rietveld. 

 

Met verbazing las ik dat het interview kennelijk is bekeken, maar dat dit voor de Raad voor de Journalistiek 

geen aanleiding is om dieper op de zaak in te gaan. Zowel in het interview als de linkjes die in de lopende 

regels zijn ingevoegd leiden naar verbijsterende schendingen van de grondwet, de rechten van de mens en 

bewijsbaar gezwendel en fraude m.b.t. de rechtspraak in Nederland. 

 

Nederland is overigens het enige land in de Europese Gemeenschap van 28 landen dat geen grondwettelijk hof 

heeft, waardoor vonnissen van rechters en raadsheren tot aan de Raad van State niet kunnen worden getoetst 

aan de grondwet. Journalistiek echt een topic, vind u niet?  

 

De reactie van de Raad voor de Journalistiek die u als secretaresse deze reactie laat geven. i.p.v. dat de leiding 

dat zelf doet, is feitelijk verbazingwekkend. Welke rol speelt de Raad en de Journalistiek überhaupt in het 

democratische proces in ons land? Zoals u weet komen de verkiezingen in maart 2017 er weer aan en heeft de 

journalistiek een prominente rol bij de voorlichting van het publiek en de kiezers. 

 

In de video en op Youtube worden zaken naar voren gebracht die er politiek zeker en echt toe doen. Namelijk 

machtsmisbruik en fraude bij o.a. faillissementen gepleegd door curatoren, valsheid in geschrifte bij heel veel 

rechtszaken zoals de instructie van oud-minister Hirsch Ballin aantoont, en waarover nu wordt gevochten om 

de waarheid boven te krijgen; en de overheid om die juist onder het tapijt te vegen. Allemaal erg begrijpelijke 

zaken die voor de journalisten gefundenes Fressen zouden moeten zijn, maar om een onnaspeurbare wijze 

steeds en massaal niet in openbare discussie komen. Hebt u daarvoor een aanvaarbare verklaring? Liefst 

antwoord daarop van de voorzitter van de Raad voor de Journalistiek. 

 

Er zijn meer zaken die voor de verkiezingen een grote rol zouden moeten spelen, en waarbij de massamedia 

een cruciale rol en verantwoordelijkheid hebben. Namelijk de zendtijd voor politieke partijen die deze keer nu 

eens niet met de te verwachten reclame voor het politieke programma alleen maar naar de toekomst kijkt met 

schone beloftes en het verleden met de verantwoordelijkheid daarvoor zorgvuldig te laten liggen, ook door uw 

collega’s. Zelfs onderzoeksjournalisten van Arnold Karskens in zijn boek ‘Journalist te Koop’, laten het afweten. 

Niemand durft vragen stellen over de zaken die hier aan de orde komen. Zoals de analyse van het SCP-rapport, 

het verdwijnen van 50,9 miljard uit het Spaarfonds voor de AOW, de strafaangifte tegen en het college bij het 

Gerechtshof in Arnhem wegens gerechtelijke zwendel, en nog meer klachten over de rechtspraak, (monetaire) 

politiek en journalistiek. Zie: www.sdnl.nl/klokkenluider.html. 

  

De essentie van de monetaire ofwel geldpolitiek is nog steeds een onbesproken onderwerp, ondanks het 

Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer: www.sdnl.nl/ronde-tafelgesprek.htm en het spoorloos verdwijnen 

van € 50,9 miljard uit het Spaarfonds voor de AOW: www.sdnl.nl/spaarfond-aow.htm. Dat zijn nu precies de 

relevante onderwerpen waarover bij de verkiezingen vragen moeten worden gesteld aan de lijsttrekkers. Zie: 

www.sdnl.nl/zendtijd-politieke=-partij.htm.  

Op 1 september 2016 ondersteunen wij de voordracht van H.H. Bor voor de Nobelprijs voor Economie. Doet u 

ook mee met de: www.sdnl.nl/nobelprijs.htm? 

R.M. Brockhus (redacteur Sociale Databank Nederland) 

Westkade 227, 1273 RJ Huizen – 035-5244141 – E-mail: sdn@planet.nl 
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