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KALBFLEISCH SMIJT HOORN OP HAAK 
Door: Micha Kat op 17 april, 2011 in Algemeen, 18 Comments 

Krijg nou wat… zitten we wat te Googelen komen we het nummer tegen van C.P.M., 
het ‘bedrijfje’ van Marleen Zuijderhoudt… wat melig bellen we het nummer, het is 06:00 uur, 
zondagochtend… we verwachten dat ergens in een leeg Haags kantoorpand de telefoon rinkelt 
maar dan horen we opeens: Kalbfleisch! Holy cow!  *** SPARROW: DON’T CALL US, WE’LL 
CALL YOU * KALBFLEISCH GESLACHT ***

Op de computer waarop we bellen zit helaas geen skyperecorder dus we verbreken subiet de 
verbinding en rennen naar ons kantoor om te bellen met de andere laptop. Luister kalbfleisch hier 
naar het resultaat. We beginnen er inmiddels behoorlijk genoeg van te krijgen, van die criminele 
verkrachters en bedriegers zoals Demmink en Kalbfleisch die maar niets willen zeggen en steeds 
in auto’s vluchten, in dure hotels onderduiken en de hoorn op de haak gooien. Als je ‘boe’ zegt 
beginnen ze al te poepen van angst, deze ‘hoge heren’. Volgens mij kan Kalbfleisch zich maar het 
best zo snel mogelijk van kant maken. En Demmink ook. Misschien moeten ze het wel samen 
doen. Ze wonen vlak bij elkaar.

Extra: vragen over Kalbfleisch aan ‘communicatiebureau’ Sparrow brengen de nieuwsgierige 
journalist ook al niet veel verder zoals we sparrow2 hier kunnen beluisteren. 

18 Responses to “KALBFLEISCH SMIJT HOORN OP HAAK”

Feed voor dit bericht 

Gretha Muller 
17 april, 2011 om 08:51 

Beste Micha,
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Zal ik ook eens melig doen dit was gisteren een demonstratie in Münster al die hotemetoten 
kan je niet meer serieus nemen en eigenlijk zou je ze in hun eigen leugens gaar moeten laten 
koken.

http://www.youtube.com/watch?v=iipBg69N-mY

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
Paulus 
17 april, 2011 om 08:54 

Ik breng de volgende frase uit NRC in herinnering: “Kalbfleisch mag zijn werk blijven doen 
als lid van de commissie Deetman die het seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk 
onderzoekt. Dat vindt voorzitter Wim Deetman. “De commissie wacht een uitspraak van de 
rechter af”, zegt de woordvoerder van Deetman, die tevens lid is van de Raad van State. [...] 
De slachtoffergroepen van seksueel misbruik binnen de kerk, verenigd in Koepel Landelijk 
Overleg Kerkelijk Kindermisbruik, willen dat Kalbfleisch tijdelijk terugtreedt uit de 
commissie Deetman. Woordvoerder Raymond Lelkens: “Wij hadden al twijfels toen de 
kwestie vorig jaar voor het eerst in het nieuws kwam. Maar toen zei Deetman tegen ons dat 
hij niet twijfelt aan de integriteit van Kalbfleisch. Dat is bij Deetman blijkbaar nog niet 
veranderd, ondanks het lopende onderzoek tegen de man.” Bron: 
http://www.nrc.nl/nieuws/2011/04/15/deetman-kalbfleisch-hoeft-niet-weg-uit-commissie-
misbruik-r-k-kerk/

Deetman wacht dus de uitspraak van de rechter af. Laten we voor het gemak aannemen, dat 
het fifty-fifty is: Het woord van Kalbfleisch tegen het woord van de klokkenluidster. Dan is 
dit juist zorgelijk, omdat Kafleisch zolang de rechter nog geen uitspraak heeft gedaan met 
50% zekerheid zeer chantabel is. Een simpel kopietje op het bureau van een journalist of 
een in de trein vergeten usb-stickje – bijvoorbeeld met daarop de de procedure m.b.t. de 
benoeming van Westenberg – kan hem de das omdoen, en dat weet Kalbfleisch dan heel 
goed. Over de verklaring waarom Deetman dit risico toch bewust neemt denk ik liever niet 
na.

Iets anders – wederom uitgaande van de 50% kans dat de lezing van de klokkenluidster 
correct is: Hoe kan Kalbfleisch eigenlijk ooit veroordeeld worden? Welke rechter gaat het 
risico nemen dat er eventueel een beerput open gaat? 
Van Zutphen van de Nederandse Verreniging voor Rechtspraak gaf gisteren bij Nieuwsuur 
al een signaal af door geen afstand van Kalbfleisch te nemen (Nee, dat Moszkowicz naar 
Pauw & Witteman belde om commentaar te geven, dat was een schande!).

Geliefd. Waardering:  4  0 (+4) Log eerst in

•

Peter Blood 
17 april, 2011 om 08:55 

Micha, heel goed bezig, gun ze geen rust blijf aanvallen! 
Zelf bericht van het (drugspedo)OM te Arnhem ontvangen. Ik heb namelijk een klacht 
ingediend (artikel 12) voor het niet vervolgen van een lid van deze sektarisch VVD 
pedodrugssekte, Pauline Krikke. Aangifte is al gedaan in 2009 dus het wordt tijd dat ze eens 
wat ballen gaan tonen dat OM en de blauwbloezen te Arnhem. Maar dat zal wel niet 
gebeuren aangezien het Arnhemse door en door corrupt is en men het woord integriteit nog 
moet leren spellen en Albert zit al bij Rutte. Kalbfleisch als advocaatje is trouwens ooit 
begonnen in Arnhem. Dus die criminele bende weten echt wel wie ze op deze 
burgermeesterspost/korpbeheerderspost neerzetten. Onlangs nog wat gesnoven Ron? 
Misschien leuk geef les gebruik Kalbfeisch als werkwoord. 
Ik Kalbfleisch 
Jij Kalbfleischt 
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Hij Kalbfleischt 
Wij Kalbfleischen 
Zij Kalbfleisen 
hij heeft gekalbfleischt? Als synoniem voor de door en door corrupte en gepolitiseerde 
rechtsstaat en het maken dealtjes hosselen door de beffen. Laten we maar niet beginnen over 
die criminele jankers en leugenaars van de Raad voor de rechtspraak (gisteren in 
nieuwsuur). Die Buruma, nu ineens Hoge Raad, ook ooit getipt……….nooit meer iets van 
gehoord. Dus die man is ook zo integer als een hoop stront.

Waardering:  1  1 (0) Log eerst in
Alfred Mol 
17 april, 2011 om 08:59 

Micha, waarom ga je niet met je camera-man even langs het huis van Kalbfleisch net zoals 
je bij Westenberg deed. 
Dat geeft een aardig beeld van zo’n “Wichtigtuer”. Gewoon even vragen of hij zich dat 
logeerpartijtje in het vakantiehuis van Van Andel kan herinneren. Vraag even of dat soms 
een tegenprestatie was … en of hij zich nog zijn gesprek met Westenberg ivm Chipshol kan 
herinneren…. Vraag ook of dat niet lijkt op corruptie…. 
Filmpjes van dat soort lullos zijn wel vermakelijk…

Waardering:  2  0 (+2) Log eerst in

•

jan bouma 
17 april, 2011 om 09:23 

Off topic? Elke zondagochtend kiest een at random generator een willekeurige pagina uit 
het Boek der Boeken. Behoudens mijn blogs zet ik navolgend citaat ook hier neer. 
== 
Context:(ondermeer) aadverbaast.wordpress.com

De at random generator koos pg. 67.

Inderdaad! Alles om ons heen, de wereld, wat we ervan maken, zou de omschrijving van je 
blog kunnen krijgen en ook verdienen: “Natuurlijk mensenwerk!” Micro en macro. Kunst 
maar ook zoiets als ruzies. Pick your choice. Ik ga een gedeelte van die bladzijde 67 hier 
neerzetten en verbaas je over niets meer… 
Citaat: 
== 
Vrouwe Justitia is weliswaar geblinddoekt maar weegt de balans tot er evenwicht is, en dat 
evenwicht bestaat niet zolang er een enkele natie w e l kernwapens heeft maar andere naties 
n i e t. (En ook deze conclusie…enz.; zie hiervoor)

Tenslotte nog een belangrijke constatering: enerzijds bestaat er een onafwendbare 
oprukkende mondialisering waarbinnen anderzijds ook een heftige individualisering zich 
tegelijkertijd wil laten gelden; dit is een innerlijk tegenstrijdige ontwikkeling. De 
‘domeinjagers’, die ten aanzien van de vorming van nieuwe ‘Staten’, door afscheidingen 
ontstaan, zich willen laten gelden eisen ook in economisch-cultureel-antropologisch opzicht 
de vereiste ‘identiteitsinvulling ten koste van andere identiteiten of naties.

Uiteraard ontstaan er hierdoor zich continu voordoende conflicten en botsingen want de wet
- en regelgeving, die per definitie zich globaliserend ontwikkelen, staan haaks op die 
anderzijds ook “gewenste” individualisering. Spottend zou men kunnen opmerken dat deze 
voortgezette individualisering ertoe leidt dat “eenieder zichzelf regelt en bepaalt wat hij wel 
of niet doet”. Nu zie en hoor ik de ‘neocons’ als Bolkestein en c.s. niet als ze voorgaande 
constateringen inhoudelijk zouden willen weerleggen want zij huldigen als neo-
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conservatieven danwel als neo-liberalen hun onjuist in praktijk gebrachte opvattingen. Zij 
worden daardoor in de ogen van ‘de terroristen’ (die zij terecht menen te moeten bestrijden) 
zelf ook terroristen… alleen van een ander kaliber. En daar valt weinig tegen in te brengen 
dat dat ook zo is. Hetzij nogmaals gesteld dat Vrouwe Justitia, ook internationaal rechtelijk, 
eerst dan stopt met wegen wanneer haar balans in absoluut evenwicht is. 
==

Wereldpolitiek? Ja. Ook op micro-niveau? Ja. Daarom draag ik dit fragment ook op aan de 
plaatselijke criminelen waaronder mijn buurman. De grap is dat Vrouwe Justitia op 29 april 
a.s. om 11.00 uur op het Vrouwe Justitiaplein te Utrecht, in de vorm van Mw. Mr. J.R. van 
Es- de Vries, als zodanig die rol zal vervullen. En daarom plaats ik dit fragment ook op mijn 
juridische blogs. Tevens verzoek ik alle lezers om het fragment zoveel mogelijk te kopiëren 
en te verspreiden. Een gedeeltelijke pagina 67 uit het Boek der Boeken. 
Allen een goeie zondag.

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
madeliefje 
17 april, 2011 om 09:30 

Kinder misbruikers zetten tegenwoordig websites op waar word 
gesuggereerd dat deze -veilig- zijn voor kinderen. 
Vaak zijn dit explotanten van enorme hoeveelheden ver-schillende soorten porno.

Dit zijn o.a een paar profielen van kinderchat.nl :

misterke 69 verplaatst prof. 
bart gielee geboren n 1969

Ali 3 schrijft :lief meisje hier is mijn e-mail hiimadam@hotmail.com 
aan een 12 jarig meisje

Ali 3 is echter ouder als de geboorte datum die hij opgeeft 1998, hij heeft het lichaam van 
een 20 tot 30 jarige op foto 
die hij daar plaatste.

Boyeke blijkt een volwassen man die in verbinding staat met kinderlines.nl

Deze profielen worden vaak zogenaamd verplaatst naar jongerenchat als er iemand onraad 
ruikt.

Dit zijn profielen van kinderchat.nl en de meeste 
moderators zijn Belgen van rond de 40 jaar.De eigenaar 
is B.Jobsen, ook een belg die zich onder de naam Bas 29 
tussen de kleine meisjes en jongetjes ophoud.

amateurprostitutie.be 
squirting.be 
octavalent .nl is ook van hem. 
kinderchat.be 
kinderlines 
kiddynet.nl 
kinderzoek enz.

Hij staat in verband met -Society- Het meisjeshuis in Delft. 
Daar kom je namen tegen die ook met het kinderdagverblijf 
Het Hofnarretje te maken hadden : I.Rotgans en G.J van den Berg,Toeval?
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Waardering:  1  0 (+1) Log eerst in
Ko 
17 april, 2011 om 09:33 

Micha snap het dan: Sparrow heeft nog geen spin!

En ik vrees dat als Sparrow je belt dat ze je blij maken met een dooie mus.

Maar een slimme kat weet hoe die mussen vangt…

Waardering:  0  1 (-1) Log eerst in

•

janick 
17 april, 2011 om 10:20 

Micha, als je in Den Haag bent, neem dan Erik van DWDD mee en doe een sightseeing 
toertje Den Haag met hem in zake de zaak Lucia de B.. De hoofdrolspelers van het OM en 
het JKZ wonen niet zover van elkaar. Allemaal in een straal om de Jozef Israëlslaan. 
“Heb je al een Broodje Kalbfleisch gehad? En hoe smaakt het?” is in Haagse kringen een 
populair gezegde.

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in

•

liesbeth 
17 april, 2011 om 12:12 

Hahaha, goed stukje!

Waardering:  0  1 (-1) Log eerst in

•

BORG 
17 april, 2011 om 16:27 

KLM met toezicht van prins Bernhard, heeft vanuit Zwitserland, prominente nazi’s naar 
Argentinië vervoerd. Bernhard was bevriend met Zorreguieta en regelde later een huwelijk 
verbintenis als compensatie voor de hulp van hun regeren aan Hitler en zijn gevluchte 
aanhangers, vervolgens heeft Bernhard van Hitler zelf uit Argentinië, waar hij verbleef de 
taak om in Nederland de NWO te starten als vervolger van de Nationaal Socialisme.

Waardering:  0  1 (-1) Log eerst in

•

liesbeth 
17 april, 2011 om 16:32 

@ Mischa

Krijg dat telefoongesprek niet geopend…jammer!

Waardering:  0  2 (-2) Log eerst in

•

Edje 
17 april, 2011 om 16:52 

Liesbeth, je moet Quick Time player installeren (een Apple bestand)

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in

•

liesbeth 
17 april, 2011 om 19:05 

Bedankt Edje!
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Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
Chris Hannaart 
17 april, 2011 om 19:11 

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

Er zijn er meer met kritiek!

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in

•

Tom 
17 april, 2011 om 19:23 

@Borg 16.27 uur . Off-Topic ,maar omdat we vooruit lopen op Borg, hier voor hem een 
geheugen steuntje: 
Ja Bernhard was daar volop bij betrokken. 
Het is echter nog vele malen ingewikkelder als in jouw reactie. 
Zie beide linken :

http://proliberty.com/observer//20070405.htm 

http://www.geennieuws.com/2010/10/hitlers-ontsnapping-deel-2/

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
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Diewer 
17 april, 2011 om 19:29 

Off topic; over de werking van moderne medicijnen: 

http://www.naturalnews.com/032088_mind_control_drugs.html

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
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Paulus 
17 april, 2011 om 21:56 

Off topic:

“Voormalig directeur Albert Drent van kinderdagverblijf Het Hofnarretje wil dat minister 
Ivo Opstelten (Veiligheid) advocaat Richard Korver verbiedt hem nog langer te 
demoniseren.” Lees hier verder: http://www.depers.nl/binnenland/562060/Drent-roept-hulp-
Opstelten-in.html

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in

•

liesbeth 
17 april, 2011 om 22:05 

@paulus

En dat terwijl Die Drent zelf ouders bedreigt schijnt te 
hebben die aangifte tegen hem wilde doen.Die man zit zichzelf 
continu in de slachtoffer rol te plaatsen,een wolf in schaapskleren…

Waardering:  2  0 (+2) Log eerst in
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Laat een reactie achter
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