
 

 

From: SDN  

Sent: Tuesday, February 21, 2012 4:49 PM 

To: ditisdedag@eo.nl  
Subject: Uw uitzending over de toename van zelfdoding in Nederland 

 

L.s., 

  

Uw uitzending op de radio ging over de toename van zelfdoding in Nederland, van 1200 
naar 1600 vorig jaar. Er is ook een relatie met de rechtspraak in Nederland. De resultaten 
in dit verband zijn niet om te juichen. Zie Stidag. 
  

Dag Europarlementariër Berman, 
  

Via de media hoor ik dat u een betere fractievoorzitter zou zijn dan Job Cohen. Dat kan 
waar zijn wat betreft de presentatie voor de Bühne, maar wat integriteit betreft kan het 
niet beter. Ik heb overigens wel kritiek op Cohen, omdat hij ondanks mijn klemmend 
verzoek om de advocatenwet aan te scherpen niets van zich laat horen. Zie:  
http://www.sdnl.nl/job-cohen.htm en de verklaring van oud-advocaat Mic van Bremen 
 

Ook mijn overleg met Jeroen Recourt levert niks op. Dat heeft tot consequentie dat per 
jaar 22.000 mensen tot aan hun dood door een rechterlijk vonnis onder de armoedegrens 
belanden; waarvan er per jaar ca. 400 zelfmoord plegen. Hoofdoorzaak is het mogen 
liegen en lasteren van advocaten in civiele zaken. Zie ook de Quote 500 van deze maand. 

Vandaar mijn klemmend verzoek aan Cohen en Recourt. De peilingen zouden drastisch 
kunnen omslaan als de PvdA eindelijk de stem van het volk zou laten doorklinken in de 
koers van de Partij van de Arbeid. Ook de oorzaken en de gevolgen van de crisis worden 
niet adequaat besproken. Er zijn oplossingen voor de schuldenproblematiek, maar dan 
moet men eerst vragen stellen over hoe het system in elkaar zit. Ik hoor daar niets over. ( 
http://www.sdnl.nl/belgische-verdwijntruc.htm ) 

Ik hoop dat eindelijk een PvdA-voorman de moed heeft om deze zeer gevoelige 
onderwerpen aan de orde te stellen. Dat begint met VRAGEN stellen. 

(C) M.vr.gr. 

  

R.M. Brockhus 

Westkade 227 

1273 RJ Huizen 

E-mail: sdn@planet.nl 

Website: http://www.sdnl.nl 

Tel. 035-5268153 

Fax: 035-5244142 
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