
Goedemorgen meneer Hagens, ik zag uw interview met Mark Rutte over de nieuwe regering en 

het doel daarvan. U stelde terecht dat het vertrouwen van de burger in de politiek verder afzakt. 

Dit mede omdat o.a. Buma het referendum (in welke vorm dan ook) wil afschaffen. Ik heb een 

alternatief dat al eerder op televisie is aangeduid. Zie www.sdnl.nl/kamerzetel-151.htm.  

Mijn ervaring met de media is overigens niet zo geweldig, omdat ik ongewenste vragen stel en 

aspecten aandraag die voor politici en journalisten kennelijk te ver gaan. Misschien dat deze koe 

toch een haas kan vangen. Bel mij maar op: 035-5268153 op elk gewenst tijdstip. 

Over de rechtspraak in Nederland dat jaarlijks ca. 500 zelfmoorden veroorzaakt.  

Dit artikel en Artikel 162 Sv is aanleiding om de strafaangifte tegen de raadsheren en griffier van 
het Gerechtshof in Amsterdam te evalueren. Zie: www.sdnl.nl/pdf/aangifte-tegen-raadsheren-
samen-met-r-rietveld.pdf. Het is van belang dat het door rechtscolleges gebruikelijke afdekken 
van fraude en machtsmisbruik door beëdigde functionarissen wordt afgestopt. Daarom is zowel 
de aangifte tegen rechters als de kritiek op de 500 deelnemers aan ‘De Dag van de Rechtspraak’ 
op 28 september 2017 essentieel. Zie: www.sdnl.nl/strafaangifte-tegen-rechters.htm. Zie de 
video’s van freelancejournalist Nico van den Ham met rechters: https://youtu.be/WoBYMTvqofU 
en https://youtu.be/_prCiVBUQnM.  

Het PRO-Brexit-verhaal van Joris Luyendijk hierboven doet de vraag rijzen of ook in Nederland de 
media corrupt bezig zijn m.b.t. kritiekloze commentaren op de Nederlandse rechtspraak en 
vrijheid van meningsuiting, waarbij de afpersing door het ANP om de SDN de mond te snoeren 
een helder voorbeeld is van een politiek gewenste indirecte censuur. Daarom is het bekijken van 
de interviews van Nico van den Ham van groot belang om het democratisch tekort te bewijzen. 
Het afschaffen van het referendum kan worden gecompenseerd met het recht van inspraak van 
de burger in de Tweede Kamer met KAMERZETEL 151. Mijn vragen aan premier Rutte persoonlijk 
zijn nog niet beantwoord. Niemand heeft in de massamedia het aangedurfd om het zeer beperkte 
verlies van de VVD van inhoudelijk commentaar te voorzien wat de PvdA 29 zetels heeft gekost 
en de VVD maar acht. 

Voor algemene vragen zijn we bereikbaar op info@sleepwet.nl. 

Verder zijn we te vinden op facebook en twitter. 

Een overzicht van hoe wij met de gegevens die verzameld worden omgaan vindt u 

in onze privacyverklaring. 

 

De pers staan we graag te woord via 

pers@sleepwet.nl.  

 

Groetjes van: 

Tijn, Luca, Nina, Marlou en Joran  
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