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Kalbfleisch zoekt dekking bij Sparrow 
Door: Micha Kat op 13 april, 2011 in Algemeen, 19 Comments 

PIETER ‘100% MAFFIA‘ KALBFLEISCH LAAT ZICH NU ADVISEREN DOOR 
EEN INTIMUS VAN… EDDY DE KROES! * DE CONTOUREN VAN DE HAAGSE 
JURIDISCHE MAFFIA WORDEN STEEDS DUIDELIJKER

Wie heeft onder ede gelogen? Kalbfleisch of zijn voormalige geliefde? vraagt NRC Handelsblad zich 
vandaag af. Alsof er nog enige twijfel zou kunnen bestaan! Proberen de ‘kwaliteitsjournalisten’ van NRC 
Handelsblad de corrupte NMa-voorman nog een reddingsboei toe te werpen? Dat zou toch al te stuitend 
zijn! Onmogelijk gezien de karrenvrachten aan feiten. Maar wat zal Verhagen doen nu hij door de kamer 
‘ter verantwoording‘ is geroepen? Kunnen doen? Over feiten gesproken: Pieter K. heeft zijn toevlucht 
gezocht -op kosten van de fiscus natuurlijk- tot een Haags society PR-bureau waarvan de voorman net als 
hij en tal van andere criminelen bijna wekelijks optreedt in het Stan Huygens Journaal van De Pedograaf!

Het gaat om het bureau Sparrow & Partners in de Surinamestraat in Den Haag, round the 
corner bij Joris Demmink. Daar heeft consultant Rene Struijs zich over de arrogante en corrupte 
blaaskaak ontfermd. Zou Rene al hebben getelefoneerd met Maxime? Om te kijken wat er te regelen valt? 
In feite is zo’n bureau een grote chantage-fabriek die drijft op gevoelige info zoals hoeren, sloeren en 
kinderverkrachtingen om deze info op de ‘juiste momenten strategisch in te zetten’. Daartoe organiseert 
het zelfs actief feesten en partijen waar allemaal belangrijke hotemetoten worden uitgenodigd zoals….

Een van de events van Sparrow is de zogeheten Tax Freedom Lunch. De Tax Freedom Lunch wordt 
jaarlijks georganiseerd door pr-adviseur Jeroen Sparrow. Met dit netwerk-event wil Sparrow samen met 
zijn relaties vieren dat de hardwerkende Nederlander niet langer voor de belastingdienst werkt, maar 
vanaf die dag zijn zuur verdiende euro’s – eindelijk –  in eigen zak mag steken zo lezen we op de site van 
Eric Smit. En wie was ‘eregast’ op deze slemppartij vorig jaar? Eddy de Kroes, de veroordeelde 
‘vleesfraudeur’ met wie corrupte Pieter als commissaris van Vomar zaakjes wilde doen samen met zijn
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studievrienden de Van Andel-broers ten koste van Chipshol en daarin zo ver ging complete rechtsgangen 
te manipuleren via zijn amice Hans Westenberg! Gevolg: een -kansloze- claim van miljarden voor de 
Staat! Ja mensen, think big, dat zullen de studievrienden van het VU-corps in hun ‘club van 12′ 
Kalbfleisch en Van Andel hebben gedacht toen ze hun fatale samenzwering in elkaar draaiden! Zoals 
bekend moest het hele span -Kalbfleisch, De Kroes, Westenberg, Van Andel- vorige week opdraven om 
onder ede te worden gehoord. Met verwoestende gevolgen.

Maar even terug naar Jeroen Sparrow.  Wie waren er nog meer op zijn Tax 
Freedom Lunch? He, dat is geinig! Willem ‘kinderopvang’ Vermeend, net als Pieter ‘zijdelings actief’ 
in de fascinerende wereld van Robert M., het Hofnarretje en Joris D.! Robin Linschoten, een man die zo 
schuin marcheert dat zijn voeten er scheef van zijn gaan staan! Ton Elias die zelfs nog een toespraak 
hield! Jammer dat we niet beschikken over de complete lijst ‘belastingplichtigen’, zou ons niet verbazen 
als Joris Demmink daar ook op staat… Overigens: de ‘nieuwjaarsreceptie’ van Sparrow wordt deels uit de 
doeken gedaan op de site van de Amsterdamse Porsche-dealers… Weer Vermeend, George Banken, 
KPMG-topman Rog, Yves Gijrath… de wereld van Pieter Kalbfleisch. Maar voor hoe lang nog?
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localmc 
13 april, 2011 om 20:16 

Antwwoord Verhagen 2 maanden geleden

Ik heb de heer Kalbfleisch nader verzocht om mij nader te informeren over de precieze gang van 
zaken rondom de Chipsholzaak, Dat heeft hij inmiddels gedaan. Deze informatie geeft mij geen 
aanleiding om te twijfelen aan de geschiktheid van de heer Kalbfleisch als voorzitter van de Raad 
van Bestuur van de NMa. Er is dan ook geen om aan te nemen dat de beschuldiging schadelijk voor 
de uitvoering van het toezicht door de NMa op misbruik van een economische machtspositie

bron : http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2011/02/Verhagen-over-
Kalbfleisch.pdf

artikel : http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/7108/verhagen-steunt-crimineel-kalbfleisch.html

Zou Dhr Verhagen dit keer wederom Dhr Kalbfleisch om informatie vragen of er mogelijk 
informatie is die zijn voorzitters functie onmogelijk zou maken ?

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

•

jan bouma 
13 april, 2011 om 20:19 

An sich kun je natuurlijk weinig bezwaren hebben tegen dat PR-bureau (Sparrow) dat door 
Kalbfleisch is ingeschakeld. Tenslotte, zo zal K. geredeneerd hebben: “..de NMA heeft er niets mee 
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te maken! De trammelant uit m’n vorige leven moet bezworen worden!” (Hij vergeet dat als hij 
veroordeeld wordt – en mogelijk misschien ook de rest van de gang) dat hij het dan bij de NMA 
ook wel kan shaken! Want stel je voor wat er dan gebeurt als hij ‘s ochtends z’n kantoor 
binnenstapt: “Goedemorgen, meneer Kalbfleisch, goed geslapen? Of heeft uw vorige vriendin u 
wakker gehouden?”

Maar nou de andere kant van deze veelzijdige medaille.

Het inschakelen van zo’n pr-bureau is ook weer niet geheel zonder gevaar want – let op – let op – 
de Rechtbank Utrecht zal er wel voor waken dat ze niet beïnvloed wordt door die snelle 
reclamejongens en aanverwanten. Voor je het weet krijg je anders wraking op wraking. 

Ik heb alle vertrouwen in de Rb Utrecht die tot op heden het gehalte van onze rechtspraak niet heeft 
beschaamd. Mag ook weleens gezegd worden.  )

Geliefd. Waardering:  4  0 (+4) Log eerst in
localmc 
13 april, 2011 om 20:52 

Antwoord Verhagen 2 maanden geleden. correctie

Ik heb de heer Kalbfleisch verzocht om mij nader te informeren over de precieze gang van zaken 
rondom de Chipsholzaak, Dat heeft hij inmiddels gedaan. Deze informatie geeft mij geen 
aanleiding om te twijfelen aan de geschiktheid van de heer Kalbfleisch als voorzitter van de Raad 
van Bestuur van de NMa. Er is dan ook geen reden om aan te nemen dat de beschuldiging 
schadelijk is voor de uitvoering van het toezicht door de NMa op misbruik van een economische 
machtspositie

bron : http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2011/02/Verhagen-over-
Kalbfleisch.pdf

artikel : http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/7108/verhagen-steunt-crimineel-kalbfleisch.html

Zou Dhr Verhagen dit keer wederom Dhr Kalbfleisch om informatie vragen of er mogelijk 
informatie is die zijn voorzitters functie onmogelijk zou maken ?

Waardering:  3  0 (+3) Log eerst in
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japie 
13 april, 2011 om 21:29 

Nederland is zo klein. 
Ja, we zijn de 16-e economie ter wereld en ja we winnen de nodige sportprijzen (of net niet…). 
Maar Nederland is zo klein. Qua omvang ongeveer gelijk aan de Los Angeles metropolitan area (de 
stad LA met een aantal omliggende counties). 
Iedereen die in dit land iets bestuurlijk in de melk te brokkelen heeft kent elkaar. Zo’n 30 jaar 
geleden had elke universiteit/hogeschool (ik bedoel universitair en niet de huidige HBO-
instellingen) 5.000 a 10.000 studenten. Daar mag je de “10% van 10% wet van Japie” op loslaten: 
10% van die populatie is actief in het studentenleven, zet zich actief in. Organiseert e.e.a., sport mee 
in verenigingsteams, is lid van een of andere commissie. Kortom, doet iets behalve bier zuipen en 
in de boeken turen. 
Van die 10% is 10% écht actief en bekleedt bestuursfucties. En die kennen elkaar, door en door. In 
de stad, regionaal en landelijk. Ze zijn samen ten strijde getrokken (in mijn tijd 2-fasen 
structuur/Deetman), zijn samen dronken geworden en hebben samen in de spreekwoordelijke lamp 
gehangen.

Een aardig voorbeeld in dit verband is het Kabinet Van Agt. Premier Van Agt was secretaris in het 
bestuur van het toenmalig Nijmeegs Studentencorps. Voormalig voorzitter Van der Stee was in zijn 
kabinetten minister van Landbouw en Financiën. Hoitink (penningmeester in hetzelfde bestuur) was 
ambassadeur in Korea en heeft als ambassadeur de veel geprezen Verre Oosten tour van onze 
premier georganiseerd (later werd Van Agt EU-ambassadeur in Japan, ra, ra, hoe zou dat 
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komen???). Het kabinet werd overigens door informateur Prof. Van der Grinten (Nijmegen) in 
elkaar getimmerd.

Ander voorbeeld. Oud premier Lubbers was voorzitter van de katholieke Rotterdamse 
studentenvereniging Laurentius. In dezelfde tijd waren (1) de latere minister van Financiën Onno 
Ruding penningmeester van het Rotterdams Studenten Corps en (2) Neelie Kroes voorzitter van de 
aan het Corps gelieerde RVSV (Rotterdamse Vrouwelijke Studenten Vereniging).

Bovenstaande voorbeelden even ter illustratie. Studentenbanden zijn hecht. En goed dat Micha deze 
verbanden aan de oppervlakte brengt. Maar er is meer dat een hechte band smeedt. En dat is de 
groentijd gevolgd door verbroedering. Ook dat schept een band, vaak een band voor het leven… 
(ook voor Pieter K. en Hans W.? Waren zij jaargenoten en zijn gezamenlijk vernederd door 
ouderejaars? Of was 1 van hen de foet en de andere de ontgroendende ouderejaars?).

Tot slot: erg plezierig om niet in elke zin 3 keer het woord “pedo” tegen te komen. Erg vermoeiend 
Micha en ondermijnt je geloofwaardigheid, terwijl je top-journalistiek bedrijft.

.

Waardering:  2  0 (+2) Log eerst in
liesbeth 
13 april, 2011 om 23:29 

de zgn gestudeerden 
Wat zijn die lui allemaal diep gezonken,zouden 
ze zich dat wel beseffen?

Waardering:  2  1 (+1) Log eerst in
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japie 
13 april, 2011 om 23:39 

@ Liesbeth

De enig juiste vraag. En, ik vrees het ergste.

Waardering:  1  0 (+1) Log eerst in
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japie 
13 april, 2011 om 23:45 

@ Liesbeth,

Is het je wel eens opgevallen dat er nooit een ingenieur Ir/Ing. in het landsbestuur zit?

Waardering:  1  0 (+1) Log eerst in
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japie 
13 april, 2011 om 23:50 

Er zijn overigens 3 miljoen inwoners van Nederland met een IQ van minder dan 75. Ik vrees dat 
deze groep oververtegenwoordigd is in de tweede kamer van onze Staten Generaal

Waardering:  1  1 (0) Log eerst in
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joep 
13 april, 2011 om 23:51 

@Japie:

http://www.ernstcramer.nl/page/12127 toch een techneut !

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
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14 april, 2011 om 02:41 

Heren Kat,Poot, Solleveld e.a. 
Ik kwam onder Haagse rechtbankpresident een verhaal tegen wat zich afspeelde onder 
Westenberg,Kalbfleisch en van Delden. het staat genummerd onder sdnl.nl/irt-cor1htm. Weer Den 
Haag!

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
wolfgang 
14 april, 2011 om 09:06 

Victor cs,

waarom beperkt men zich tot Den Haag? 
Arnhem kan er ook wat van. 
Westenberg cs verzorgde ook -als vliegende “keep”- catastrofale arresten in Arnhem. 
Gebruikte daar dezelfde trucs als bij Poot, Solleveld e.a. 
Niet alleen Den Haag verdient alle aandacht! 
Open ook de beerput “Arnhem”!

Geliefd. Waardering:  4  0 (+4) Log eerst in
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Zambezi 
14 april, 2011 om 11:22 

Beste Micha af en toe heb ik zo mijn twijfels over de effectiviteit van jou manier van werken en 
vind ik dat je te ver gaat, maar je hebt gewoon weer gelijk. Zelfs de Telegraaf bericht over 
Kalbfleisch. http://www.telegraaf.nl/dft/9538209/__Kalbfleisch_onder_vuur__.html 
Verder sta ik achter je omdat ik ook uit eigen ervaring weet hoe verrot de machtselite incl ons 
juridisch systeem is en mij mogelijk net zo gefrustreerd voel en kwaad ben op het vele onrecht. 
Petje af voor jouw werk. En vooral nooit opgeven.

Waardering:  3  0 (+3) Log eerst in
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Chris Hannaart 
14 april, 2011 om 11:32 

Dag Kalbfleish:

http://www.telegraaf.nl/dft/9538209/__Kalbfleisch_onder_vuur__.html

Die zien we niet meer terug bij NMA!

Waardering:  2  0 (+2) Log eerst in
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Ko 
14 april, 2011 om 11:41 

Kalbfleisch vervangen door Henk Don lees ik in dat stukje van de Telegraaf. 

 Grappig, Henk Don was als kind een overbuurjongen en leeftijdgenoot van mij. Nooit geweten 
wat ie deed. Ik hoop dat Henk het beter doet…

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
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Fleur 
14 april, 2011 om 11:44 

@japie,

” Is het je wel eens opgevallen dat er nooit een ingenieur Ir/Ing. in het landsbestuur zit.”

Een van mijn dierbaren is ir. en vind de politiek: 
“Een verzamelplaats van runderen die uitsluitend achteraf kunnen nadenken -voorzover zij kunnen 
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denken- i.p.v vóóraf.” 
Nee, een wáre techneut zul je nimmer in het landsbestuur zien!

Waardering:  1  0 (+1) Log eerst in
Johan1 
14 april, 2011 om 11:48 

Off topic, of eigenlijk ook niet: we kunnen sinds het treurspel van gisteren (getuigenis van Schalken 
en pittige ondervraging (understatement) door Moszkowicz in het Wilders proces) aan het duo 
Westenberg/Kalbfleisch ook definitief Prof. Mr. Tom Schalken toevoegen. 
Wat een vertoning zeg. Tsja, die verrekte camera’s ook… Moet toch de Staats TV een pluimpje 
geven voor de fantastische beeldkwaliteit. There is something rotten in the Dutch legal profession… 
Ach, in de tijd van Shakespeare hadden we ook al dit soort vertoningen, niets nieuws onder de zon. 
Nog even over die Schalken: 
http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=12346 
Ik sluit af met: “Camera’s binnenkort verplicht in e l k e Nederlandse rechtzaal: in het kader van 
openheid rechtspleging Nederland zullen er zeer binnenkort in e l k e rechtzaal in Nederland 
verplicht een aantal Full HD camera’s  worden geïnstalleerd”. Of doe ik nu aan wishful thinking?

Waardering:  2  0 (+2) Log eerst in
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liesbeth 
14 april, 2011 om 15:05 

Nou kalbfleis is hem dus afgetaaid,heeft per direct verlof 
genomen(lees gevlucht).Verhagen kon dit helemaal begrijpen… 
Hij zal wel ad cote d,azur zitten die Kalbfleisch zich 
dood te lachen.
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Janpoepeenuitje 
14 april, 2011 om 16:09 

De naam van mr. Frits Bakker duikt dus ook weer eens op. Een tiental jaren geleden wraakte 
iemand de gehele haarlemse rechtbank 9zie http://www.rechtspraak.nl)omdat deze club al jaren een 
door een machtige werkgever ‘ambsthalve’ toegekende WAO-uitkering om feitelijk op deze wijze 
van een onwelgevallige werkneemster van een instelling voor bejaardenzorg af te komen definitief 
weigerde te vernietigen. Het herhaalde wrakingsverzoek werd door de haarlemse club afgewezen 
omdat ons aller Frits slechts in de clientenraad van een bejaardenhuis zou participeren terwijl hij in 
werkelijkheid als voorzitter van de Raad van Toezicht van de overkoepelende SHDH de touwtjes 
feitelijk in handen had (zette na een conflict hoogstpersoonlijk de voorzitter van de RvB op non-
actief). Een wisseling van bestuur werd met welwillende medewerking van ABVA KABO aan de 
medewerkers van alle christelijke onderliggende instellingen zoals ziekenhuizen en 
bejaardentehuizen als zijnde een ‘fusie’ en werd alle medewerkers een ‘gewijzigd’contract 
aangeboden waardoor dezen nietsvermoedend bij de nieuwe werkgever de SHDH in dienst traden 
en leeftijdsopbouw ed verspeelden. Voor arbeidsrechtelijke- en in casu een bestuursrechtelijk 
aanvechten van de gevolgen moest de justitiabele zich uiteraard wenden tot de club van Frits….

De wrakingsuitspraak is dus gepubliceerd en zoals inmiddels wat nederlandse jurisprudentie betreft 
te doen gebruikelijk reeds op ‘rechterlijk niveau’ enigszins geparafraseerd daar waar dat normaliter 
verderop geschiedt…

Waardering:  1  0 (+1) Log eerst in
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Janpoepeenuitje 
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Was Henk Don niet een collega van Gerrit Zalm en Thomas Cool, welke laatste econometrist het 
werken onmogelijk werd gemaakt omdat zijn oplossing voor het werkloosheidsprobleem (je kunt 
een brug pas belasten als hij zijn eigen gewicht kan dragen) nu eenmaal niet spoorde met de polder-
plannen van een select groepje inwijden? Was het ook hier niet een even ‘geregelde’rechter in de 
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CRvB die Thomas nog een trap nagaf? De oplossing van Thomas Cool strookte namelijk geheel 
niet met de dan nog kennelijk heimelijk voorgenomen wet IB 2001 het bijgevolg invoeren van het 
chantage-bijstandsformulier voor elke nederlandse burger en zo het bewijsrecht om te kunnen 
draaien en de tot dan redelijk effectieve ‘fiscale’ rechtsgang te elimineren (Willen Vermeend cs); 
immers verklaart iemand zich met ondertekening vangenoemd formulier accoord; anders volgt geen 
beslissing en is geen beroep op de rechter mogelijk. Bij beroep op de rechter verwijst deze dan 
vervolgens naar de accoordverklaring en het beroep dus af! 
Om de wet IB effectief te doen zijn moest eerstens het burgerlijk huwelijk feitelijk worden 
ingeruild voor de in het bestuursrecht ontwikkelde variant ‘het concubinaat’ en werd het Burgerlijk 
Wetboek met smoesjes van enig ‘dor hout’ ontdaan en voor de vorm een amendement Otto Vos 
aangenomen dat echter na het passeren van de Eerste Kamer van de nieuwe wet IB 2001 een dode 
letter werd. Het spreekt voor zich dat de door het EVRM beschermde INDIVIDUELE 
burgerrechten ex art 8 EVRM ook meteen terzijde konden worden geschoven door vantevoren bij 
formulier een accoord op straffe van maximale belastingaanslag af te dwingen. Het was de Cie 
Kortmann die de politiek hierbij wat betreft de ín feite afgedreigde ‘huwelijkse staat’ van advies 
diende, en zo onduidelijk is de huidige wet- en regelgeving dus niet zoals laatst weer een in het 
nieuws waar het bejaarden betrof die te pas en te onpas door de ‘Securitate’ worden gevolgd en als 
‘zijnde gehuwd’ worden aangemerkt…

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
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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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