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En weer wordt de hoorn erop gegooid… 
Door: Micha Kat op 26 april, 2011 in Algemeen, 2 Comments 

WE KRIJGEN EEN BEETJE GENOEG VAN GRIJZE CORRUPTE HEREN 
DIE NIETS WILLEN ZEGGEN

Thans is het de beurt aan Kalbfleisch-advocaat Rogier Duk duk1 de hoorn op de duk2 haak te 
gooien. We wilden hem ondermeer om tekst en uitleg vragen over zijn bewering [in 
De_val_van_Pieter_Kalbfleisch De Telegraaf] dat voormalig president Hofhuis de fameuze 
‘doodsbedreiging’ aan het adres van de klokkenluider nooit heeft geuit. Hoe weet hij dat? Maar de 
kans wordt ons niet geboden. Opnieuw niet. Nadat Joris Demmink zonder iets te zeggen zijn auto 
invluchtte, Kalbfleisch zijn tong minutenlang loopt af te bijten zonder een lettergreep geluid te 
produceren en Docters van Leeuwen brutaal de verbinding verbreekt is het nu de beurt aan Rogier 
Duk van -opnieuw- De Brauw Blackstone Westbroek

zijn met belastinggeld betaalde Kalbfleisch-declaraties vergezeld te laten gaan van ronduit 
onbeschoft gedrag. Ook bij Sparrow en bij de NMa hebben ze NIETS, NIETS en nog eens NIETS 
te melden over het Nederlandse Watergate, over deze bloedstollende thriller met alle ingredienten 
uit alle boeken van John Grisham bij elkaar en dat dan nog eens vermenigvuldigd met een factor 
10. De complete media weigeren eigen onderzoek te doen en negeren alle cruciale feiten over 
Kalbfleisch. Zo zout hebben we het nog nooit gegeten! De NOS werd reeds weken geleden getipt 
over de Benetton-connecties van Pieter en de banden met Schiphol en over zijn Jazz-strapatsen: 
geen enkele reactie. Zelfs het feit dat Kalbfleisch zijn vriend Westenberg als NMa-voorzitter een 
betaalde opdracht gaf -waarvoor hij nota bene door de Raad voor de Rechtspraak op de vingers 
werd getikt- was niet terug te vinden in de stukken van dit weekeind in Telegraaf en Volkskrant. 
Maar er komt vuurwerk aan. De zaak-Serco is niet te negeren en waarschijnlijk doet na Chipshol 
ook voormalig Serco-directeur Gerrit Solleveld aangifte tegen Kalbfleisch. Maar er melden zich 
meer slachtoffers van de Haagse horror-tandem Kalbfleisch-Westenberg. Hoe lang denkt de 
MSM Pieter Kalbfleisch nog te kunnen blijven beschermen?
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