
Integriteitstest voor journalisten en politici 
 

Van een prominente journalist bij een nieuwsrubriek op televisie ontving ik 
onderstaand verzoek. 
 

Herhaald verzoek: haal mij a.u.b. uit uw geadresseerdenlijst want ik lees uw mails niet. 
Met vriendelijke groet, 
XXXXX  XXXXXX           (naam is uiteraard bekend, het gaat uiteindelijk om de onderwerpen) 
 
Het is verbazingwekkend te ervaren dat een journalist met toegang tot de media niets wil weten van wat er 
in de samenleving aan problemen zijn. Politieke achtergronden spelen daarbij ‘n hoofdrol, want ook Den 
Haag wil al te vaak helemaal niets weten van wat de burger aan ellende ervaart. 
 
Daarom geef ik aan de redacties van de grote media onderstaand lijstje van zaken die er echt toe doen.  
Wat kan ik verwachten van pers en politici? 
 

1) Ongewenste vragen die door journalisten en politici stelselmatig worden gemeden om de politieke 
rust te bewaren 

2) SCP-rapport m.b.t. de verbluffende tevredenheid van de gemiddelde Nederlander met het negeren 
van grote armoede 

3) De brief aan Mark Rutte om de geldschepping van de ECB te benutten om de migrantenstromen 
definitief te stoppen 

4) Het terugeisen van alle hypotheekrente door F. Veerman omdat geen bestaand geld werd geleverd 
voor de hypotheek 

5) Verschil Haagse een Brusselse overheidsschuld over het verschil tussen de Staatsschuldmeter en de 
Agent van Financiën 

6) De Motie-Merkies over geldschepping om alle bestuurders een discussie in het Britse Lagerhuis te 
laten bestuderen 

7) Antwoord op het WOB-verzoek m.b.t. het verdwijnen van 50,9 miljard euro uit het Spaarfonds voor 
de AOW 

8) Burgerinitiatief Ons Geld dat na het rondetafelgesprek op 16-3-16 vervolg krijgt in de Tweede 
Kamer, wat niemand weet 

9) De Motie Kuzu over huisvesting van statushouders bij een leegstand van 189.000 woningen in vooral 
de krimpgebieden 

10) registeraccountant Leo Verhoef over frauduleuze boekhoudpraktijken van gemeenten en de 
Algemene Rekenkamer 

11) Geert Mak gaf op tv een evenwichtige analyse van het migratieprobleem, iedereen zwijgt over deze 
goede benadering  

 
De bedoeling van deze mail is om direct contact te krijgen met een journalist met publicatiemogelijkheden 
of met een politicus op ambtseed die als volksvertegenwoordiger het volk echt wil vertegenwoordigen en 
ongewenste vragen durft stellen. Want wie waagt het dan die onderwerpen openbaar aan de orde stellen? 
Voor het gemak geef ik hier twee websites met adressen: de massamedia en nationale adressen. 
 

Het uitblijven van reacties uit deze kringen bewijst dat er geen persvrijheid is; evenmin democratie. 
Wat wij burgers voorgeschoteld krijgen heeft niets te maken met wat in de Grondwet voor ons is 
opgesteld en onderstreept door het Verdrag van de Rechten van de Mens.  
 

De integriteit van de media en de politici staat kristalhelder op het spel. 
 
Rob Brockhus (redacteur SDNL) 
Westkade 227 - 1273 RJ Huizen 
Tel.: 035-5268153 
Mail: sdn@planet.nl 
Web: www.sdnl.nl 
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