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Westenberg weer verder in de stront 
Door: Micha Kat op 8 december, 2010 in Algemeen, 10 Comments 

MAAR WAT ZIJN DE GEVOLGEN VOOR PIETER ‘KINDEROPVANG‘ 
KALBFLEISCH? * WAREN KALBFLEISCH EN WESTENBERG STUDIEVRIENDEN? 
* VAN DELDEN REEDS IN 2005 AANGESCHREVEN OVER CORRUPTIE 
WESTENBERG, DEED NIETS, BLEEF HEM STEUNEN * WANNEER STAAT HANS 
WESTENBERG VOOR DE RECHTER? * 16 DECEMBER STAAT WESTENBERG 
OPNIEUW ONDER EDE

Nadat reeds op 24 november [backgrounds] aan het licht was gekomen dat Hans ‘de liegende 
rechter’ Westenberg zich heeft laten betalen door zijn vriend Pieter Kalbfleisch, is nu dan eindelijk 
het complete juridische establishment over de criminele en corrupte pseudo-magistraat heen 
gevallen. Zelfs op de site van de Raad voor de Rechtspraak -dezelfde instantie die de liegende 
rechter met tonnen steunde en blijft steunen in zijn ziekelijke juridische kruistochten- staat een 
vernietigende analyse over zijn handelen [zie ook FD]. Het betaalde advies dat Westenberg tegen 
alle regels en codes in -hij bekleedde in deze hoedanigheid in feite de rol van advocaat- aan 
Kalbfleisch gaf betrof ook nog eens de meest high profile procedure tegen de NMa ooit, namelijk 
de zaak die fietsenfabriek Accell tegen de mededingingsautoriteit aanspande wegens een boete 
van 11,5 mio die het kreeg opgelegd in 2004 [backgrounds Accell]. De grote vraag is nu: wanneer 
gaat het OM

nu eindelijk eens over tot de vervolging van Westenberg wegens in eerste instantie 
meineed [backgrounds] maar ook wegens het delict van de ‘strafbare belangenverstrengeling’ dat 
door de Accell-zaak veel nieuwe inhoud krijgt? Feit is dat diezelfde Raad voor de Rechtspraak die 

pagina 1 van 9Westenberg weer verder in de stront « Klokkenluideronline

18-4-2011http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/5883/criminele-westenberg-weer-verder-in-s...



Westenberg thans in zulke felle bewoordingen veroordeelt, hem tegelijkertijd ook financieel blijft 
steunen en de belastingbetaler zelfs laat opdraaien voor de kosten van de duurste advocaat van 
Nederland -dezelfde die ook HM Beatrix bedient- die Westenberg mag gebruiken om hem te 
beschermen tegen een mega-schadeclaim van miljoenen van advocaat Hugo Smit wiens carriere 
door toedoen van de liegende rechter werd vernietigd [backgrounds met geluid NOS]. Ook uw 
webmaster heeft nog een claim lopen tegen Hans Westenberg [backgrounds] die met het uur 
kansrijker wordt. De steun van de Raad voor Westenberg krijgt eens te meer een hypocriet en 
zelfs crimineel karakter als we ons realiseren dat de Raad door uw webmaster reeds in 2005 is 
aangeschreven over corrumperende nevenactiviteiten van Westenberg vanuit hetzelfde vehikel 
(Antacc Management) als waarmee hij ook Kalbfleisch en de NMa heeft bediend! Als de Raad 
toen had opgetreden, hoeveel ellende zou dan zijn voorkomen! Maar de Raad legde de brief 
hooghartig naast zich neer, dat als de voor Westenberg vernietigende brieven uit 1994 en de feiten 
uit 1997 over zijn partijdige optreden in de Chipshol-zaak. In weerwil van deze tsunami aan 
verwoestende informatie over Westenberg blijft de Raad de liegende rechter steunen en betalen tot 
op de dag van vandaag! Hoe is dit mogelijk? Wie roept hierover de minister naar de kamer?

Wat een beerput! Wat heeft deze Hans Westenberg wel niet aangericht! En dan hebben het nog 
niet eens gehad over de grote achterliggende zaak waar alles in feite om draait en waar de 
getuigenverhoren van eind november eigenlijk over gingen: de corrupte rol van Westenberg en 
Kalbfleisch namens de Haagse rechtbank in de Chipshol-procedures die nu wel lijkt te zijn 
aangetoond en die kan leiden tot aansprakelijkheid van de Staat voor miljarden! Op 16 december 
staat Hans Westenberg te Utrecht opnieuw onder ede in deel 2 van zijn Chipshol-verhoor. De 
banden met Kalbfleisch en met diens intieme vrienden -en doodsvijanden van Chipshol- de Van 
Andel-broers zullen dan centraal komen te staan. De zeer hechte relaties -tot samenwonen in een 
studentenhuis aan toe- tussen Kalbfleisch en J.J. van Andel zijn reeds aangetoond.

Intussen spelen op de achtergrond in deze affaire weer andere 
zaken en belangen. Zoals: wat is de rol van Joris Demmink in dit alles? Vanaf hoe hoog in de 
hierarchie werd de samenzwering tegen Chipshol die werd uitgevoerd door Kalbfleisch en 
Westenberg ingezet? Vanuit de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Justitie? Is Kalbfleisch 
beloond voor zijn beulswerk met de troon bij de NMa? Hoe ironisch zou het zijn dat iemand die 
alle regels van concurrentie en mededinging verkracht door de grote concurrent van Schiphol 
kapot te maken wordt beloond met de post van mededingings-tsaar van Nederland? Maar heeft de 
affaire-kinderopvang niet reeds laten zien dat ook Kalbfleisch tot op het bot corrupt is? [Lees ook 
stuk van Eric Smit in De Pers] En dan: spelen Kalbfleisch en Westenberg ook een rol in het 
justitiele pedofielen-netwerk en hebben ze aldus voldoende leverage tegen hooggeplaatste 
personen om zelf uit de wind te kunnen blijven?

10 Responses to “Westenberg weer verder in de stront”
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Ko 
8 december, 2010 om 11:53 

@ Hoe goed kende Kalbfleisch De Kroes? (DePers)
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Kalbfleisch en de Vleeschmeesters… dat kan niet missen.

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
Alfred Mol 
8 december, 2010 om 13:01 

Mooi zo ! 
Langzaam aan worden de knoeipartijen van Haagse rechters duidelijk. 
Deze lieden (en hun confreres) willen zich graag doen voorkomen als onkreukbare 
personen. D.m.v. de verhoren wordt duidelijk dat er een dubbel spel wordt gespeeld door 
die keurige rechters.

In mijn procedures met Technip heb ik al in 1994 aangetoond dat de beschuldigingen 
misplaatst zijn. Echter Kort Geding rechter Numann stoort zich niet aan de feiten – zoals 
erkenning door wederpartij dat geen geheime know-how is gebruikt. Pas 16 (!) jaar later 
moet het Hof dan toch toegeven, dat eerder verbod misplaatst was. Het Hof heeft blijkbaar 
de procedure vertraagd, zodat KG rechter Numann niet voor joker staat. 
Tja, de ene knoeiende rechter helpt de andere knoeiende rechter… Leuk om die lieden aan 
de kaak te stellen…. 
Zie web-site: http://alfred-mol.vpweb.be/

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
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japie 
8 december, 2010 om 20:55 

Om met deze situaties om te kunnen gaan zou je eigenlijk een volkstribunaal moeten hebben 
eventueel aangevuld met een jury. Je maakt mij niet wijs dat er geen competente mensen te 
vinden zijn om zo’n zitting te leiden.

Een andere mogelijkheid is de volgende drietrapsraket:

(1) Jury van 25 Nederlanders samenstellen die een rechter kiest om de zaak voor te zitten. 
Criterium: mate van onafhankelijkheid.

(2) Nieuwe jury samenstellen voor de inhoudelijke behandeling onder voorzitterschap van 
onder punt (1) gekozen rechter. Rechter bemoeit zich niet inhoudelijk met de zaak, maar 
laat dit over aan procespartijen. Jury spreekt “schuldig / onschuldig” uit.

(3) Rechter bepaalt i.g.v. schuldig, de strafmaat.

Hoger beroep bij Hoge Raad is niet mogelijk. I.g.v. hoger beroep: direct naar Europees 
Strafhof.

Alle zittingen worden (verplicht) integraal uigezonden op de staatsomroep, zowel op radio 
als TV, als internet.

Ceterum censeo “Jouw reactie behoeft nog goedkeuring van de beheerder” dient te 
verdwijnen op de #1 site op het gebied van openheid.

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
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Frons 
9 december, 2010 om 09:28 

de zaak werd helder uiteen gezet zojuist op radio 1, in een interview met Dhr. Smit.

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
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knuppelsindehoenderhokken 
9 december, 2010 om 11:55 

Bravo!

En laten we na de affaires Westenberg en Demmink en Kalfsvlees onverdroten door gaan. 
Zodat we wellicht ooit weer een Rechtstaat zullen krijgen i.p.v. de CollusieRechtstaat die 
we nu hebben. 

N.B. 
Er staat een artikel in de digitale Telegraaf over de ambassade in Thailand.

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
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jan bouma 
9 december, 2010 om 12:57 

De Rechtbank Utrecht als centrum voor de rechtspraak en de waarheidsvinding tevens de 
redding voor de rechtsstaat. 
Enfin. Het wordt druk dus komende week terzake. Mijn zaak zal dienen op 14 december 
o.l.v. Mr. M.E.A. Braeken; 9:30 uur. Zie voor info.: 
http://www.vkblog.nl/bericht/267947/Nimmer_zal_het_Recht_niet_in_het_geding_zijn%21

de laatste update. Ik spreek voorlopig en vooralsnog mijn vertrouwen uit in de Rechtbank 
Utrecht tot nog toe. Eerder wees Mevr. Mr. G.J. van Binsbergen op 30 juni j.l. een juist 
vonnis. Aan de orde zijn in feite “de liegende ambtenaren”. Etc. etc. Zie mijn juridische 
Volkskrantblog. Of niet…

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
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wolfgang 
9 december, 2010 om 15:02 

Geachte redactie,

Met verbazing de artikelen inclusief de verwijzingen (o.a. in het NRC) gelezen. 
Dit probleem is kennelijk vaker aan de hand. 
Vrienden van mij hebben exact (alhoewel, iedere vergelijking loopt natuurlijk mank) 
dezelfde ervaringen mogen ondergaan. Dan heb ik het over een curator, tevens plv. 
Raadsheer, die in nauwe samenwerking met collega’s van de RB alsmede van het Hof beide 
instellingen op hetzelfde adres, zijn procedures heeft kunnen laten winnen. Dat te bewijzen 
is niet eenvoudig, maar opvallend is het taalgebruik in de vonnissen en arresten, die 
onmiskenbaar verwijzen naar een dictaat en/of zelfgeschreven teksten door de triomfator: de 
curator. Er zijn teveel toevalligheden met stukken om hier nu op te sommen. 
hoogachtend, 
W. Aussig.

09-12-2010. 
=========
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wolfgang 
9 december, 2010 om 15:48 

Geachte redactie,

Naar aanleiding van de eerder geplaatste reactie werd ik gekapitteld door mijn vrienden, 
omdat ik een belangrijk gegeven ben vergeten, t.w.: 

•
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De in de eerder genoemde curator is plv. raadsheer bij de belastingkamer van datzelfde Hof. 
De door hem geëntameerde fiscale onderzoeken, om zijn zaak tegen mijn vrienden te harden 
werden aan “zijn” Hof door mijn vrienden, hoe kan het anders, verloren. Het OM zegt de 
fiscale kwestie in onderzoek te hebben, maar na 14 maanden heeft men aldaar nog geen 
nieuws.

W. Aussig. 
09-12-2010.

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
localmc 
9 december, 2010 om 22:51 

De Raad voor de Rechtspraak, dat is de hoogste bestuurlijke organisatie voor de rechterlijke 
macht, moet stoppen met geld betalen aan een oud-rechter (WESTENBERG red.] . Dat eist 
advocaat Hugo Smit, omdat de oud-rechter bewust heeft gelogen en bovendien schoof hij 
die leugens in de schoenen van degene die hem had betrapt.

Het drie en een halve minuut durend radioverslag van Hugo Smit over Zaak Hans 
Westenberg. 

http://www.youtube.com/watch?v=OwDfH5Keqz4
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Hanky 
10 december, 2010 om 15:53 

Hoi Micha, 
Ik waardeer je vasthoudendheid ten zeerste, al kan het soms iets minder op de man maar 
meer op het systeem dat ze dienen. 
Het zijn nl allemaal opgeleide marionetten. Ik heb het boek “De boogeyman” gelezen. Ken 
je waarschijnlijk wel. 
In die lijn ben ik nu het nieuws aan het volgen en de manipulatie van alles wat je hoort en 
ziet komt naar voren. 
Nu weer met de sites van mastercard en paypal enz, slechte toegang pricies op de aktie geld 
ophaal dag 7 dec. 
je kunt nl alleen je hele rekening overschrijven op deze bank “onafhankelijke” systemen. uit 
de muur kun je nl niet anders dan max 1250 eurotjes per week pinnen. kunnen ze altijd weer 
nieuwe biljetjes bevooraden. dat niemand in de media dit soort dingen opmerkt beangst mij 
zeer, laat vlgns mij zien hoe magnifiek rot het ganse systeem al is. 
Ik denk persoonlijk dat de hele wikileaks een grote new world order soap is om alles te 
kunnen gaan beheersen. 
Groet van Hanky people for people.
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Het is niet mogelijk reacties achter te laten.
« BESTEL HET DEMMINK PEDO-TSHIRT
Nout Wellink & de Trilateral Commission »
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Playlist JDTV

De Vaatstra files

Stichting

Sympathisanten van deze site en van klokkenluiders in het algemeen kunnen vanaf heden een 
bijdrage storten op de bankrekening van de Stichting Klokkenluideronline. Het rekeningnummer 
is 672997150. te Amsterdam.

De liegende rechter
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