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KALBFLEISCH DOET EEN VOGELAAR 
Door: Micha Kat op 26 november, 2010 in Algemeen, 24 Comments 

Lees hier het verslag van het verhoor van Pieter Kalbfleisch en hier het stuk over zijn sabotage 
van het onderzoek naar het kartel in de Haagse kinderopvang.

24 Responses to “KALBFLEISCH DOET EEN VOGELAAR”

Feed voor dit bericht 

jeanette 
26 november, 2010 om 11:33 

he misha,

wat een geweldig filmpje weer! ondanks dat het natuurlijk geen frisse zaak is die jij aan de 
kaak stelt,heb ik toch hartelijk gelachen om dit filmpje! prachtig! 
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jeanette

http://listenbedrog.blogspot.com/

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
nov5 
26 november, 2010 om 12:15 

Dat ie niet wil reageren zegt misschien al genoeg. Hij hoeft niet te bekennen, het bewijs ligt 
er al.

Trouwens, erg mooie ‘outro’, Joris D Weg Ermee  

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
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balletje 
26 november, 2010 om 12:33 

Laat me raden. 
Op het moment dat de piccolo zijn camera debuut maakte verliet Kalbfleisch, met zijn 
vergane lach en de staart tussen de benen, via de achterdeur het hotel. 
Heel bijzondere (re)actie van deze boswachter maar hij kan wel genomineerd worden voor 
de televisierring.

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
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Bezwaar 
26 november, 2010 om 12:56 

Micha, je verdient een lintje. Dit is prachtige tv. Arme piccolo.

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
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jan bouma 
26 november, 2010 om 13:07 

N.a.v. het filmpje. In de voormalige Sovjet Unie, maar ook in het Rusland van Poetin, 
worden “lastige journalisten” simpel doodgeschoten, ontvoerd, tot “psychiatrische patiënt” 
verklaard of anderszins het zwijgen opgelegd. Het blijkt niet in het voordeel van “de Staat” 
op wat langere termijn. Derhalve is het minachtend doodzwijgen van Kalbfleisch te wraken 
als een weinig adequate verdediging van onze rechtsstaat. Indien immers Micha Kat het 
zwijgen kan worden opgelegd door een goed functionerend justitiëel systeem, dan zou hij 
allang effectief tot zwijgen zijn gebracht vanwege zijn aanklachten die door een rechtbank 
als niet bewezen worden verklaard met afdoende sancties daarop gesteld. 

Een rechtsstaat verdedigt zich. Ook tegen ongerechtigde aanvallen. 

Dat gebeurt niet. En dus blijft de burger, de kiezer, de onderdaan van dit land, zitten met de 
vraag: “waarom niet?”

ps 
Het is – ik zeg het nogmaals – een hardnekkig misverstand van de “zittende macht” dat zij 
zich in dit Internettijdperk als onaantastbaar zal kunnen beschouwen. 
Dit kwartje valt nog steeds niet. Nog daargelaten dat “de erven Kalbfleisch hun vader of 
grootvader zien zwijgen”. Dat wordt dan het grafschrift voor Kalbfleisch. “Hij zweeg uit 
lafheid omdat hij dacht de rechtsstaat te dienen!” Niet dus.

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
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26 november, 2010 om 13:25 

Pedohotel Karel V.

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
AIRVD 
26 november, 2010 om 13:37 

Kijk eens trouwens wie hier op de foto is te zien. Achterin. Ja, ja, onmiskenbaar:

http://www.flickr.com/photos/minister-president/5208211733/

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
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Ko 
26 november, 2010 om 13:49 

Micha, ik vind het niet fris (om maar eens in de terminologie van die jongen te blijven) om 
die stotterende jongen zo (voor hem) hard aan te pakken. Heb mededogen met zo iemand 
die op je af gestuurd wordt. Weet hij veel…

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
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De Mink 
26 november, 2010 om 14:09 

Een rechtsstaat verdedigt zich. Ook tegen ongerechtigde aanvallen.

Tegen aanvallen door een vijand die louter met losse patronen schiet en luid brullend van 
veraf de aanval inzet, is het makkelijk verdedigen. Zo’n kluns stort al moe ter aarde voordat 
hij de eerste verdedigingslinie bereikt heeft. Daar hoef je als verdedigende partij weinig 
voor te doen. Micha is al buiten adem als hij Kalbfleisch lopend bij moet houden, zegt dat 
genoeg?

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
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98006887 
26 november, 2010 om 14:15 

Iemand???

Waarom zijn “Onbetaalde nevenfuncties voor rechters wel toegestaan” terwijl, 
het gratis geholpen worden door een familielid in je bedrijf verboden is? (concurrentie 
beding)

Is er al iemand aan het doordraaien? 
Who killed 20 people at the postoffice today?

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
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Ko 
26 november, 2010 om 15:29 

@ De Mink

Het kost je zeker teveel moeite om je in een onderwerp te verdiepen en te kijken wat er nu 
precies speelt.

Lig je nu soms nu al buiten adem na je geblaat?

•
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Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
maup 
26 november, 2010 om 15:49 

Heeeee Minkje was je er weer

gezellig hoor

groet 
maup

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
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rechtzoek 
26 november, 2010 om 16:33 

Het is in werkelijkheid nog veel erger: 
http://www.plvn.nl

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
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Justus 
26 november, 2010 om 16:59 

‘Dat ie niet wil reageren zegt misschien al genoeg. Hij hoeft niet te bekennen, het bewijs ligt 
er al.’

Je blijft lachen met die self-fulfilling prophecies hier. Als hij niet reageert, moet het wel 
waar zijn. Ik weet er nog een paar op die manier.

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
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monkey 
26 november, 2010 om 18:50 

offtopic: kom net van het artikel wikileaks telegraaf spannend jongens echt die man en 
klokkenluider colega gaat de documenten binnekort publiceren ik las ergens dat het er een 
paar honderd duizend stukken zijn, hier zit vast en zeker nederlands spul tussen.het hele 
corupte zooitje word exposed de usa schijt peuken die blerren nu al.ik hoop dat de 
rechtzaken wereldwijd los barsten tegen de corupte regeringen.

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
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Nederlandvrij 
26 november, 2010 om 19:59 

@Micha, ik vind dat je behoorlijk raar deed tegen die `piccolo`. Volgens mij hoorde hij het 
onderwerp waar je het over had, en bedoelde hij dat het niet zo´n frisse zaak was. Hij leek 
erg onzeker en leek ook niet echt uit zijn woorden te kunnen komen. In mijn opzicht heb je 
hiermee een kans gemist om hem als klokkenluider uit het hotel zelf enkele vragen te 
stellen. Het feit dat het onderwerp hem bekend voorkomt zou je tenminste wakker moeten 
schudden en laten realizeren dat hij misschien enkele dingen weet. Het zou voor jou met een 
paar simpele tricks niet moeilijk moeten zijn om wat informatie uit personen te krijgen. Je 
komt misschien bij dat hotel voor die meneer Kalfsvlees, maar die gaat niks zeggen. Die zit 
tot aan zijn neus in een emmer stront waar hij zelf niet meer uit komt. Al zou hij het nog zo 
graag willen. De eed die zij zweren als `broeders` is levenslang, en betekent bij het 
verbreken voor hem de dood.

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
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indian scout 1929 
26 november, 2010 om 21:53 

die gigolo, of hotelknaap, die stooterde, begon, zonder noodazaak of aanleiding over 
pedofilie te praten. 
en zei nog wat onsamenhangende dingen. 
gezien zijn gelaatsuitdrukking, en lichaamshouding, 
lijkt het mij, dat hij een onderdeel is van een pedoring in dat hotel KarelVIJF, en wie weet 
als slachtoffer zijn kunstjes daar MOET vertonen.

en op deze manier probeert zijn BAZEN tevreden te stellen. 
de manier waarop hij spreekt, lijkt echt totaal op MIND CONTROL, en de trekken die hij 
vertoont tijdens het spreken, is werkelijk erger dan mongoliede mensen. 
Hij is in ieder geval van weinig ratineel IQ voorzien, gezien zijn hele houding. 
hij verdedigt het SYSTEEM KAREL V , op een wel HEEL bijzondere en verdachte manier.

Het kan d emoeite waard zijn deze man te traceren en hem een sop een andere plaats eens 
een gewoon intervieuw, af te nemen, zonder zij identiteit vrij te maken. 
ik weet zeker, dat er dan ZEER INTERESSANTE ZAKEN de revue gaan passeren.

en die Kalbfleiss?

Kalfsvlees, is zijn naam, dat is een PROLEET in optima forma, een uitermate arrogante 
proleet, die zich ONAANTASTBAAR waant, en dat kan alleen maar als hij ALLE 
ANDERE spelers in dit schaakspel, TOTAAL ONDER CONTROLE HEEFT. 
Alleen onder die voorwaarde kan hij zo ARROGANT zijn, en vragen: aan de karel V 
werknemers: 
kunt u me even verlossen van deze man.

dat konden ze natuurlijk niet, want receptionisten zijn NIET gewend aan vechten of trekken 
en duwen. 
Wat me opviel was ook nog dit.

Het profiel van die Kalbfleiss, van opzij, leek VERDOMD veel op die smeris SANDER V, 
die Milliy Boele heeft afgeslacht in zijn eigen huis.

exact dez\elfde tronie, met exact dezelfde kaakcontouren.

Ze zouden per plekke IN ELKAAR geramd moeten worden, dan gaan ze wel praten, dat is 
300 % zeker.

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
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indian scout 1929 
26 november, 2010 om 21:56 

JUSTUS vuile goorlap, 
ben je er weer? 
gore pedo. 
je bent van EXACT hetzelfde soort. 
LIEFDELOZE NAZI die je bent. 
schoonprater, addergebroed, dat ben je.

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
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kokojeroen 
26 november, 2010 om 22:40 
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goed lezen Ko Mink zegt heel wat anders. 
En hij heeft wel een punt vind ik, Micha doet ze best maar een hele website zo vullen met 
dit soort filmpjes, achter iemand aanrennen. Tactiekwisseling..? : Zet een ander neer dan 
Micha, en dan van BNN of BNR NIEUWSRADIO,,OF MET net ZO N LOGO EN DAN 
NET EVEN ANDERS. eN GOED GEINSTRUEERD sorry caps..en niet gaan vragen met 
een beschuldiging erin maar krijg ze aan de praat en langzaam binnenhalen die vis en op 
camera ! Helaas ben ik niet representatief anders zou ik me bij deze graag aanbieden.

En Micha zorg goed voor jezelf en ren jezelf niet voorbij..

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
jan bouma 
27 november, 2010 om 09:29 

@De Mink…14:05 
Die aanvallen zijn niet onterecht. Tenslotte staat Kalbfleisch t e r e c h t voor zijn collega’s 
in het inmiddels befaamde “rechterproces”. En dan worden daarbij niet totaal willekeurige 
personen gedagvaard. Compris?

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
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BeNout 
27 november, 2010 om 18:43 

@De Mink 
26 november, 2010 om 14:09 

Advocatie raakt niet eens buiten adem omdat ze een op 10 nov. beloofd en aangekondigd 
artikel over de Chipshol zaak niet eens plaatsen. (Volgende week het verslag van het 
verhoor van Stibbe-advocaat Tim de Greve en Bert van Delden. De laatste wordt op dit 
moment verhoord.)

Bang of onder druk gezet?

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
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kokojeroen 
27 november, 2010 om 19:19 

Bij de weg, bij dit grote proces, uniek in zijn soort, waar is de reguliere pers ? Ik zie Micha 
in ze uppie met cameraman blauwbekken…

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
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Ria 
27 november, 2010 om 23:11 

Vooral doorgaan Micha! De piccolo is nog niet op de hoogte van de onfrisse zaken die jij 
als vrijwel enige actief aan de kaak stelt. Heel onfris dat een deftige meneer een jongetje 
vlakbij Den Haag, op een strand heeft ontvoerd en nooit meer wat van Jair is vernomen en 
de ouders radeloos daarover zijn. 
http://www.telegraaf.nl/binnenland/8227718/__Toch_tip_over_vermissing_Jair__.html?
p=25,2 (de waarheid mbt die ‘meneer’ is hier echt wel over bekend) 
En dat een deftige ‘meneer’ die met kinderen rommelt, met een opgeschoond CV, in Den 
Haag macht heeft over de burgers van Nederland, en ook over piccolo’s, die een zieke geest 
bezit en ook nog eens beschermd wordt door anderen met macht over Nederlandse burgers. 
Meneer de piccolo, dat is pas “Niet Fris”! Nederland is ziek. Micha, nogmaals; vooral 
doorgaan tegen dit gespuis.
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Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
parravliss 
28 november, 2010 om 10:23 

eindelijk kan ik op de website komen!! 
wat een gedoe heel de tijd word mijn gebruikersnaam en wachtwoord niet herkend.

maar goed goed filmpje!! 
als je niet durft te zeggen: NEE IK BEN GEEN PEDOFIEL!!! 
heb je waarschijnlijk wel iets op je kerfstok! 
want wie zwijgt stemt toe!!

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
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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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