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De Brauw in bres voor corrupte Kalbfleisch 
Door: Micha Kat op 16 april, 2011 in Algemeen, 26 Comments 

DE BEERPUT-KALBFLEISCH: MANIPULEERDE HIJ OOK 
RECHTSGANG LUCIA DE BERK? * MARLEEN ZUIJDERHOUDT HEEFT BANDEN 
MET HET KONINKLIJK HUIS * BESCHERMT BEATRIX CORRUPTE EN 
MEINEDIGE BEDRIEGER MET PEDO-BANDEN? 

“De NMa heeft niets te maken met de Chipshol-zaak” zegt NMa-bestuurder Jaap de Keijzer in 
dit NOS-geluidsfragment. Voordat hij naar de NMa ging was de Keijzer topadvocaat, partner en 
zelfs bestuursvoorzitter van De Brauw Blackstone Westbroek, het kantoor dat Joris Demmink 
bijstaat samen met het complete Nederlandse pedo-netwerk (Harro Knijff), maar ook het kantoor 
dat aan de wieg staat van de hele Chipshol-affaire: partner Sjoerd Eisma verrichtte cruciaaj 
juridisch sloopwerk voor de Van Andel-mafia. Misschien heeft Jaap daar nog stukken voor lopen 
opmaken als aankomend medewerker. Tot op de dag van vandaag strijdt De Brauw tegen 
Chipshol: het kantoor
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behandelt namens de luchthaven een cassatie bij de Hoge Raad tegen een 
boete als gevolg van het onrechtmatige bouwverbod op het Groenenberg-terrein van Chipshol 
(Marc Ynzonides) dat overigens werd opgelegd door Melanie Schultz van Haegen wiens man 
ook tien jaar lang bij De Brauw heeft gewerkt.  Daarnaast wordt De Brauw op vele andere 
terreinen door Schiphol ingehuurd en vet betaald. NMa-bestuurder Jaap de Keijzer (foto) is dus 
wel degelijk ook ‘partij’ in de Chipshol-zaak. Het zou aardig zijn als Chipshol nu bij de NMa een 
klacht indient tegen Schiphol wegens misbruik van machtspositie. Wat zal Jaap dan op zijn neus 
kijken! Hij zal niet weten hoe snel hij zijn vrienden bij De Brauw moet bellen: “Help, jongens, 
daar komen de Poten! Doe wat! Bedenk een list!”

Wie belt hij dan als eerste? Juist ja: mededingings-kanon Martijn Snoep, thans 
voorzitter van het elite-kantoor dat tot voor kort ook de complete koninklijke familie mocht 
bijstaan. He, dat is aardig! Snoep is onze arme Pieter reeds te hulp geschoten in het -compleet 
door De Brauw aangestuurde en mede-betaalde- FD: Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van De 
Brauw, zegt met stijgende verbazing naar de ontwikkelingen te hebben gekeken. ‘Ik ken hem als 
integer en heb ook bij de NMa nog nooit iets meegemaakt dat zou lijken op de 
belangenverstrengeling waar hij nu van wordt beschuldigd. Ze hebben het er maar druk mee bij 
De Brauw: het verdedigen van kinderverkrachters en corrupte, meinedige ex-rechters.

Maar nu iets anders. Iets dat ‘Kalbfleisch-gate’ naar een geheel ander, hoger nivo zou kunnen gaan 
tillen. De cruciale vraag: heeft Kalbfleisch binnen de Haagse rechtbank een rol gespeeld bij 
het fake-proces dat daar in 2002 werd opgevoerd en waarin Lucia op 24 maart 2003 tot 
levenslang werd veroordeeld? Kalbfleisch ging in september 2003 naar de NMa. De volgende 
feiten:

1. Kalbfleisch gold binnen de Haagse rechtbank als uiterst invloedrijk en het is 
bewezen dat hij in twee zaken als rechter heeft meegewerkt aan het willens en wetens manipuleren 
van een rechtsgang: in de zaken Serco en Chipshol. Het is dan logisch aan te nemen dat hij in 
meer zaken heeft gemanipuleerd.

2. De vrouw van Kalbfleisch bekleedde een functie bij het Juliana Kinderziekenhuis waar ‘de 
Engel des Doods’ Lucia zou hebben ‘toegeslagen’. Het gaat om het voorzitterschap van een 
Stichting Vrienden Van -wat moet zo’n ziekenhuis met vrienden?- en het is niet bekend wat daar 
binnen die stichting gebeurde. Maar deze coincidentie in highly alarming. Is het denkbaar dat de 
potentaat Kalbfleisch zich niet zou bemoeien met een rechtzaak waarbij de reputatie en de 
toekomst van het ziekenhuis waar zijn vrouw bij is betrokken op het spel staat?
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3. De timing van het vertrek van Kalbfleisch naar de NMa wijst op een ‘type-Demmink’-beloning 
voor het ‘witwassen’ van een pedo-related schandaal. We zagen dit type ‘beloning’ recent bij Ybo 
Buruma (naar HR na ‘witwassen’ Baybasin) en eerder ook bij Harm Brouwer (president rechtbank 
Utrecht na wegsmokkelen Vaatstra-verdachten) maar er zijn veel meer voorbeelden (Carla Eradus, 
Herman Bolhaar). Niet is bekend dat Kalbfleisch over enige specifieke kennis beschikte over 
mededinging.

4. Kalbfleisch heeft zelf ook banden met de pedo-netwerken; reden waarom hij is benoemd in de 
commissie-Deetman en waarom hij binnen de NMa een onderzoek blokkeerde naar de 
kinderopvang in Den Haag waar door ons overigens misbruik is vastgesteld. Binnen de rechtbank 
kende hij in elk geval de pedo-rechter Stolk en waarschijnlijk ook de pedo-rechter Rueb.

5. En opnieuw zijn daar -net als bij Demmink en zovele 
andere pedofielen die ofwel hoge onderscheidingen krijgen ofwel worden benoemd tot 
Commissaris van de Koningin- banden met het Koninklijk Huis: de vrouw van Kalbfleisch, 
Marleen Zuijderhoudt, zit volgens een tipgever in een stichting met een lid van het KH en zelfs De 
Telegraaf maakt melding van de ‘koninklijke banden’ van Marleen. Daarnaast zij er natuurlijk 
banden wanwege de koninklijke status van het Juliana Kinderziekenhuis, genoemd naar de vrouw 
die door haar eigen vader is verkracht (kort voordat bovenstaande foto werd genomen).

26 Responses to “De Brauw in bres voor corrupte Kalbfleisch”

Feed voor dit bericht 

papegaai 
16 april, 2011 om 21:23 

Buruma zei (eer?)gisteren radio1 “denk (hoop) e.e.a. misverstand”.

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in

•

betweter 
16 april, 2011 om 21:31 

•
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hahaha… 
Lang leve pitbulls als Kat en Poot.

Kat is weer ijzersterk bezig! 
en een dikke “zak maar in de stront” naar alle haters 
en zelfbenoemde psycho-analytici van Micha.

Waardering:  2  1 (+1) Log eerst in
Ko 
16 april, 2011 om 22:19 

Interessante link via die vrouw van Kalbfleisch en die Vrienden van het JKZ…

“Stichting Vrienden van het JKZ heeft als doel het verblijf van de kinderen in het Juliana 
KinderZiekenhuis te veraangenamen.”

Je zou dus bijna gaan denken dat die “Vrienden” hun verblijf in dat JKZ 
“veraangenamen”…

Waardering:  1  2 (-1) Log eerst in

•

jan bouma 
16 april, 2011 om 22:31 

Zonder in te gaan op alle aantijgingen kan ik zo voor mezelf wel bevestigen dat ik me 
hooglijk verbaasd heb dat Y. Buruma heeft “goedgekeurd” onmiskenbare vervalste 
telefoontaps – van de vertaling deugde opzettelijk niks – inzake die Baybasin-affaire. 
Onvoorstelbaar!

En dan is het voor mij genoeg. Je kunt namelijk niet, zoals Ien Dales ooit zei… “slechts een 
klein beetje corrupt zijn!”

Dat Buruma nu bij de HR zit; zit mij niet lekker.  )

Hoezo “zelfreinigend vermogen” ?

Waardering:  2  0 (+2) Log eerst in

•

liesbeth 
16 april, 2011 om 23:43 

@ Micha

Zou dat de Roosevelt stichting kunnen zijn??

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in

•

localmc 
16 april, 2011 om 23:46 

Lucia de B , Hoe zat dat ook alweer precies… luister en huiver over hoe de zogenaamde 
rechtstaat kan verkeren…

http://www.youtube.com/watch?v=ELtgX-6MPGM 

start interview 01:01

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in

•

liesbeth •
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17 april, 2011 om 00:25 

prinses Margriet is “godchild” van sr.Franklin Delano Roosevelt

Waardering:  0  2 (-2) Log eerst in
Ria 
17 april, 2011 om 00:26 

“De NMa heeft niets te maken met de Chipshol-zaak” zegt NMa-bestuurder Jaap de Keijzer

En dit soort bestuurders moeten we dus in Nederland niet willen! 
Deze bestuurder en oud-advocaat weet heel goed dat de verklaring onder ede over de 
corruptie van de NMA topman en ex-rechter Kalbfleisch de NMA in diskrediet brengt. Het 
zij zo. Om de NMA met een corrupte topman (Kalbfleisch) er nu buiten te proberen te 
houden is een farce. Maar zo zijn de vrijmetselende manieren. Het is allemaal toneel en 
bedrog ter eigen faveure en eigen belangen en Nederland is die club helemaal zat.

Waardering:  1  0 (+1) Log eerst in

•

liesbeth 
17 april, 2011 om 01:15 

Nog een verwijzing naar mind control ivm medicijnen :

http:/www.earthwatcher.eu/index.php/gezondheid/4948.html

Waardering:  0  2 (-2) Log eerst in

•

Micha Kat 
17 april, 2011 om 05:30 

ZAAK-LUCIA: EEN EERSTE SCAN

De hypothese van een samenzwering tegen Lucia vanuit het juridische en koninklijke 
establishment om iets anders te verhullen sluit naadloos aan op de handelswijze van Justitie 
bij andere ‘dwalingen’ en opent een geheel nieuwe visie. Hier een eerste scan van 
opvallende feiten op basis van met name Wikipedia:

Op 17 september 2001 deed het ziekenhuis officieel aangifte. Opvallend. Het ziekenhuis van 
Marleen Zuijderhoudt was dus direct uit op de scalp van Lucia. Het had wellicht meer voor 
de hand gelegen als de ouders aangifte hadden gedaan. 

Het onderzoek van de medische dossiers door het ziekenhuis leidde tot de conclusie dat er 
in de periode van september 2000 tot september 2001 negen overlijdens en 
reanimatieincidenten hadden plaatsgevonden, die onverwacht en medisch onverklaarbaar 
waren. 
Het gaat hier om de woorden ‘medisch onverklaarbaar’. Dat is aan het eind van de rit 
vervangen door ‘natuurlijke dood’. Alarmerend. BIJ DIT SOORT ZAKEN ZIJN DE 
EERSTE DRIE DAGEN BESISSEND. DOOR EEN ANALYE VAN WAT ER DE 
EERSTE DAGEN GEBEURT KUN JE DE LATERE MACHINATIES FIJLLOOS 
FILEREN

Met dit uitgangspunt dat Lucia niet toevallig aanwezig was geweest bij zo veel 
onverklaarbare sterfgevallen, werd door de politie het onderzoek gestart. De familie van De 
Berk heeft later verklaard zich door de politie overvallen te hebben gevoeld. Met name haar 
moeder en zus gaven aan dat de politie gebruik heeft gemaakt van de ruzieachtige sfeer in 
de familie om negatieve verklaringen over De Berk te verkrijgen. 

•
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Verbijsterend. Net als het ziekenhuis zelf was Justitie reeds direct vooringenomen en werd 
de tunnelvisie al binnen een week ingegaan.

Dan lezen we dit: Begin jaren 70, toen het gezin De Berk nog samen in Canada woonde, is 
het huis van de familie afgebrand. De Canadese politie maakte rapport op en stelde dat de 
oorzaak kortsluiting was. Lucia de Berk was ten tijde van de brand niet thuis. Door het 
(Nederlandse) OM werd zij in 2001 opeens als potentieel verdachte van brandstichting 
beschouwd.

Vervolgens gaat Justitie nin of meer over tot marteling: 
De politie arresteerde De Berk op 13 december 2001, terwijl ze aan het sterfbed van haar 
opa zat. Er was een hechte band tussen de grootouders en Lucia. Zij verpleegde haar opa al 
langere tijd. Toen de politie bij het afluisteren van Lucia’s telefoon iets over het geven van 
een medicijn had gehoord, besloot men om haar onmiddellijk te arresteren. De Berks 
verzuchting: “Waarom mag ik dit niet afmaken?” werd door de rechercheurs uitgelegd als 
een verklaring dat zij haar opa ook had willen vermoorden. De familie heeft de arrestatie 
met veel politie als traumatisch ervaren 
 
De rechtsgang op de Haagse rechtbank wordt als volgt beschreven: 
Op 24 maart 2003[5] werd De Berk door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 
levenslange gevangenisstraf voor de moord op vier patiënten en pogingen tot moord op drie 
patiënten. Bij de uitspraak werd een waarschijnlijkheidsberekening gebruikt, waaruit leek 
dat de kans dat een verpleegkundige bij zoveel van de overlijdensgevallen dan wel 
reanimatie-incidenten betrokken is 1 op 342 miljoen is. De Berk werd echter alleen 
veroordeeld voor gevallen waarbij ander bewijs aanwezig zou zijn of waarin geen medische 
oorzaak het incident kon verklaren (preciezer: een expert gevonden kon worden die dat 
wilde verklaren). 
Hieruit komt dus naar voren dat de rechtbank zich heeft laten voorliegen in zake vier 
moorden waarbij sprake zou zijn van ‘ander bewijs’. Nog los van de statistische waanzin. 
Waarschijnlijk is een rechtbank nooit eerder in de geschiedenis bedrogen via nep-bewijs 
inzake VIER MOORDEN TEGELIJK!

En let wel: terwijl eerst bewezen was verklaard dat de baby’s zijn vermoord, was er later 
opeens sprake van een ‘natuurlijke dood’! Wetenschappelijk totaal niet acceptabel! 
EEN NATUURLIJKE DOOD IS ALLEEN EEN DOOD DOOR OUDERDOM. Dus: 
- eerst zouden de baby’s op ‘medisch onverklaarbare wijze‘ aan hun eind zijn gekomen 
(verklaring ziekenhuis september 2001) 
-toen was er sprake van moord 
-toen werd het opeens een ‘natuurijke dood‘ die niet bestaat.

Wat nu allereerst moet gebeuren is dat moet worden nagegaan wie de rechters van de 
Haagse rechtbank waren die Lucia in 2003 tot levenslang hebben veroordeeld en wat hun 
banden zijn met Kalbfleisch.

Geliefd. Waardering:  4  0 (+4) Log eerst in
Nederlandvrij 
17 april, 2011 om 06:00 

@Micha,

Dit vonnis is gewezen door 
mrs Kalk, voorzitter, 
Van Kempen en Kuijer, rechters, 
in tegenwoordigheid van mr. Van der Putten, griffier, 
en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 24 maart 2003.

•
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http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=AF6172

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
Nederlandvrij 
17 april, 2011 om 06:06 

KUIJER A. ; Dhr. 
Rechter Rechtbank Den Haag van 30-01-2002 
NU Den Haag RechtbankRechter 
Advocaat bij Everaert advocaten lmmigration Lawyer ; beëdiging 1986 
Advocaat bij Everaert advocaten 
weteringschans 28 , 1017 SG Amsterdam 
Tel 020-5247474 , fax 020-5247475 
kuijer@everaert.nl 
[vademecum advocatuur 2001] 
Niet meer in [vademecum advocatuur 2003] 
TEVENS [juli 2003] 
Mede-auteur/lid van de redactie van de uitgaven: Modellenboek voor de rechtspraktijk 
(kluwer) van 01-01-2002 
(incidenteel) Docent bij Stichting Studiecentrum Rechtspleging Stichting Opleidingen 
Sociaal Recht van 01-01-2002 
Lid van de permanente commissie van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, 
vluchtelingen-, en strafrecht van 01-01-2002 
Plv voorzitter van de Beroepscommissie Doelgroepbepaling van de Vereniging 
Vluchtelingenwerk Nederland van 01-01-2002 
@OPM 
Waarschijnlijk niet meer advocaat, maar vanaf wanneer niet meer

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in

•

Nederlandvrij 
17 april, 2011 om 06:55 

KALK A.A. ; Mw

Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 12 okt 1984 
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 1 mrt 1990 
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 2 apr 1990 
Vice-President rechtbank Den Haag 1 jul 1992 
NU Den Haag Rechtbank Vice-President 
TEVENS 
Voorzitter Klachtencommissie Michaeleshoeve en Overkemepe resp.heilpedagogisch 
instituut en 
sociaal-therapeutisch leefwerkgemeenschap voor verstandelijk gehandicapten 
jun 1997 
TEVENS [juli 2003] 
Voorzitter klachtencommissie Michaleshoeve en Overkempe

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in

•

Micha Kat 
17 april, 2011 om 07:32 

We constateren thans reeds het volgende:

-de voorzitter van de rechtbank die Lucia op basis van een fake-proces tot levenslang 
veroordeelde had banden met de wereld van de verstandelijk gehandicapten in 

•
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zorginstellingen en was voorzitter van een klachtencommissie waar ongetwijfeld zaken aan 
de orden kwamen rond kindermisbruik; sterker: de genoemde instelling is mede 
gespecialiseerd in de behandeling van slachtoffers van seksueel misbruik/incest 
http://webcache.googleusercontent.com/search?
q=cache:EPwvWlwhhR0J:www.kiesbeter.nl/zorgverleners/geestelijke-
gezondheidszorg/detail/michaelshoeve-orthopedagogisch-centrum-voor-zorg-en-
behandeling/+michaelshoeve+misbruik&cd=1&hl=nl&ct=clnk&gl=nl&source=www.google.n
-deze voorzitter heeft geweigerd haar nevenfucnties op te geven en is daarmee in 
overtreding 
-ze is thans vice-president in Rotterdam

Waardering:  1 0 (+1) Log eerst in
ronald 
17 april, 2011 om 07:38 

Nu ben ik geen medicus, maar de medische uiteenzetting hierboven van Micha lijkt me 
werkelijk nergens op slaan. Waarom kan een kind met grote fysieke beperkingen niet op een 
natuurlijke wijze kunnen sterven? Micha heeft blijkbaar ergens een klok horen luiden. Een 
arts kan geen doodverklaring afgeven op gronden van een NATUURLIJKE dood, evenmin 
op grond van OUDERDOM. Hij/zij zal altijd moeten zoeken naar een werkelijke oorzaak, 
zoals longontsteking of hartfalen. Soms is het ziektebeeld zo onduidelijk, dat niet 
vastgesteld kan worden wat de uiteindelijke oorzaak was. De buitenwereld praat dan over 
wel of geen natuurlijke dood, maar wat de arts uiteindelijk opschrijft blijft veelal onbekend.

Waardering:  2 1 (+1) Log eerst in

•

Nederlandvrij 
17 april, 2011 om 07:47 

@Ronald, nee nee, Micha zet het volgende uiteen:

EEN NATUURLIJKE DOOD IS ALLEEN EEN DOOD DOOR OUDERDOM. 
Dus: 
- eerst zouden de baby’s op ‘medisch onverklaarbare wijze‘ aan hun eind zijn gekomen 
(verklaring ziekenhuis september 2001) 
-toen was er sprake van moord 
-toen werd het opeens een ‘natuurijke dood‘ die niet bestaat.

Hij geeft hiermee dus aan dat een natuurlijke dood door ouderdom zou zijn, dit is dus 
onmogelijk in het geval van babies, aangezien die niet echt oud zijn!

Inderdaad, zoals je zelf zegt, er moet door een arts naar de echte oorzaak gezocht worden, 
en het veranderen van “medisch onverklaarbaar” naar “moord”, en dan weer naar een 
“natuurlijke dood”, vereist inderdaad behoorlijk wat bewijsvoering van de kant van de arts. 
Overigens is het in dit geval, waar meerdere rechtzaken over zijn (geweest) toch logisch dat 
deze details wel bekend zouden zijn? Je suggestie dat het veelal onbekend blijft mag 
volgens mij in dit geval gewoon niet opgaan.

Waardering:  1 0 (+1) Log eerst in

•

Micha Kat 
17 april, 2011 om 08:01 

@Ronald 
Eigenlijk ligt de oplossing van het hele raadsel reeds nu binnen handbereik: de eerste 
verklaring is ALTIJD de meest betrouwbare want het dichtst op de gebeurtenissen en nog 
onbesmet door ‘spin’ en andere machinaties (zie de DMZ: ze zijn nooit dichter bij de 

•
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waarheid geweest dan in de eerste uren; idem bij Marianne Vaatstra). Dus de eerste 
verklaring ‘medisch onverklaarbaar’ is de beste. Let nu goed op: MEDISCH 
onverklaarbaar. Dus niet ‘onverklaarbaar’ in algemene zin. Met andere woorden: de dood is 
niet-medisch en dus moord. Maar Lucia was niet de moordenaar.

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
Gretha Muller 
17 april, 2011 om 08:30 

Beste Micha,

Er is geen speld tussen te krijgen, Medisch onverklaarbaar en dan beginnen de leugens.

De politie arresteerde De Berk op 13 december 2001, terwijl ze aan het sterfbed van haar 
opa zat. Er was een hechte band tussen de grootouders en Lucia. Zij verpleegde haar opa al 
langere tijd. 

Wat zijn dit voor mensen die zo iets doen!!!!!!!

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in

•

Ko 
17 april, 2011 om 09:13 

@ “medisch onverklaarbaar”

Het zou interessant zijn om te achterhalen (als dat zou kunnen) of die baby’s gevaccineerd 
waren.

Waardering:  1  1 (0) Log eerst in
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jan bouma 
17 april, 2011 om 10:02 

Hoe dan ook; bij lezing van het (achteraf) foute vonnis kom ik tegen het bezwaar van de 
advocaat van Lucia de B. 
== 
2. dat het inzagerecht van verdachte en haar raadsman in de medische dossiers te beperkt is 
geweest en dat de medische dossiers incompleet of onduidelijk zijn, hetgeen schending van 
het beginsel “equality of arms” oplevert, en dat het openbaar ministerie daarvoor 
verantwoordelijk dient te worden gehouden (blz 4 tot en met 6 van de pleitnotities); 
== 
…en dan vraag je je wel wat af. Met name hoe het in godsnaam mogelijk was dat er 
überhaupt discussie is geweest omtrent die “medische dossiers”. Ik ben geen complotdenker 
maar is die reconstructie achteraf dan naar tevredenheid opgelost met de juiste antwoorden 
doen De B. werd vrijgesproken? Of zijn de “medische dossiers” en de doodsoorzaken van 
die babies nog steeds een raadsel? Pick your choice.

Waardering:  1  0 (+1) Log eerst in

•

wolfgang 
17 april, 2011 om 10:11 

De Brauw c.s. is toch een van de landsadvocaten, die dus op komt voor alle (procedurele) 
kwesties met de Nederlandse staat tegen haar “makke” onderdanen.

Kan iemand mij dat bevestigen?

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in

•
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liesbeth 
17 april, 2011 om 12:08 

@ ronald

Waar staat dat die baby,s een grote fysieke beperking zouden 
hebben?Lees de tekst eens goed alvorens je commentaat geeft. 
Uiters merkwaardig om eerst te zeggen medisch onverklaarbaar en dan moord,dan zou de 
manier waarop deze baby,s vermoord werden toch enige uitleg behoeven? Als je dat dan 
bewezen hebt en iemand veroordeelt hebt kun je daarna toch niet zeggen oh,het was een 
natuurlijke dood? Daarbij 4 baby,s die een zgn natuurlijke dood sterven lijkt mij hoogst 
onwaarschijnlijk. 
In ieder geval is het zo dat ze Lucia de Berk HELEMAAL kapot gemaakt hebben.Die 
vrouw is tot op de grond toeafgebroken,daarmee zijn ze schuldig aan het vernietigen van 
nog een leven.
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Diewer 
17 april, 2011 om 13:20 

Uit de pleitnota van de advocaat van Lucia de Berk:

“[...] 
Het enige lichtpuntje in de week is een uurtje bezoek van haar vriend Peter en dochter 
Fabiënne, maar dan wel met voortdurend de priemende blikken van de bewakers in haar 
rug. De gevangenschap valt zwaar.

Binnen 3 maanden is er een pro forma zitting. Velen zijn met Lucia en mij stomverbaasd bij 
de ongewoon en ongekende felle uithalen van een zeer opgewonden Officier van Justitie. 
Het lijkt wel alsof er een heks is opgespoord is die op een kar door het dorp getrokken moet 
worden, op weg naar de brandstapel. Er wordt een punt gemaakt van een door Peter 
tweedehands gekochte auto met een sticker waarop staat: hexen on tour. De politie 
onderzoekt dit, serieus, omdat er mogelijk sprake is van rituele moorden. [...]”

Pleitnota te vinden via: http://www.luciadeb.nl/

Toch vreemd, dat het OM dacht aan rituele moorden, waar de zaak ging om het toedienen 
van een medicijn. Rituele moorden zijn toch van een ander kaliber lijkt mij.
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localmc 
17 april, 2011 om 13:43 

Lucia de Berk Zelf – De interviews – 14-4-2010

Nova : http://www.youtube.com/watch?v=I7Pb6uK8Aak

Pauw en Witteman : http://www.youtube.com/watch?v=pIPJV8prfBg

media links Lucia de Berk : http://www.luciadeb.nl/links.html

Lucia de Berk : http://nl.wikipedia.org/wiki/Zaak-Lucia_de_Berk

EEN VAN DE OPMERKELIJK FEITEN : Lucia de Berk werd bij de Rechtbank 
veroordeelt tot levenslang en in Hoger Beroep tot levenslang en TBS !! een onmogelijkheid 
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Playlist : http://www.youtube.com/view_play_list?p=73E8E9CB259501B7

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
gilbert 
17 april, 2011 om 15:05 

@ wolfgang 

Niet een advocaat van De Brauw is landsadvocaat, maar “topadvocaat” Bert-Jan Houtzagers 
van Pels Rijcken&Drooglever Fortuijn.
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Chris Hannaart 
17 april, 2011 om 19:10 

http://dezwijger.blogspot.com/2011/04/deconfiture-van-het-recht.html

Er zijn er meer met kritiek!
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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.
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Recente Reacties

Ko: Over duistere “beyond justice” netwerken gesproken… zo...  •  0  0 (0)
JDTV: ik heb er zin in! http://www.youtube.com/watch?v =W3UtaDjsjgE  •  1  0 (+1)
theiz: Naar mijn mening is er maar 1 oplossing: Grote schoonmaak! Waar moet deze...  •
 2  0 (+2)
DJJeroen: @Wim Dankbaar, voor wat ik gelezen/begrepen had gingen/gaan die robots...  •
 2  0 (+2)
jan bouma: M.b.t. vorige comments merk ik op dat er wel een samenhang is van het...  •
 2  0 (+2)
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