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Kerkhof Kalbfleisch: ook in de Jazz! 
Door: Micha Kat op 14 april, 2011 in Algemeen, 20 Comments 

FRAUDE EN MANIPULATIE IN SERCO-
RECHTSGANG * IDEM IN CHIPSHOL-RECHTSGANG * SABOTAGE 
ONDERZOEKEN BIJ NMa * ONRECHTMATIGE OPDRACHTVERSTREKKING AAN 
VRIENDJE BIJ NMa * NU OOK: PUINHOPEN IN DE HAAGSE JAZZ-WERELD: HET 
KERKHOF-KALBFLEISCH * JEROEN SPARROW: KOM ER MAAR IN!

LAATSTE NIEUWS: KALBFLEISCH ‘MET VERLOF‘ OM MET SPARROW TE 
WERKEN AAN ‘ZIJN VERDEDIGING’ * WIE WORDT ZIJN ADVOCAAT? HARRO 
KNIJFF? 

Mede onder verantwoordelijkheid van Pieter Kalbfleisch als voorzitter van het bestuur van Pure 
Jazz te Den Haag is in de residentie een financiele chaos ontstaan rond de Jazz-podia die er recent 
toe geleid heeft dat de ene schuldeiser na de andere zich meldde: optredende artiesten maar ook de 
zalen-verhuurder World Forum worden in de media genoemd. Pure Jazz kreeg onder leiding van 
Kalbfleisch tonnen aan subsidie waarover het nimmer verantwoording heeft afgelegd. Vragen 
hierover aan de gemeente worden niet beantwoord. Nadat het North Sea Jazz-festival in 2005 uit 
Den Haag verkaste naar Rotterdam

pagina 1 van 10Kerkhof Kalbfleisch: ook in de Jazz! « Klokkenluideronline

18-4-2011http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/8207/kerkhof-kalbfleisch-ook-in-de-jazz.html



wilde de residentie toch doorgaan met het aanbieden van Jazz-events. 
Maar het nieuwe festival, Pure Jazz Fest, raakte reeds direct in de financiele problemen ondanks 
een subsidie van zes ton van de gemeente. Toen werd Kalbfleisch (begin 2007) verzocht de zaak 
te ‘regelen’ en zitting te nemen in het bestuur, als voorzitter. Met als gevolg dat thans zowel 
muzikanten als de zalen-verhuurder niet blijken te zijn uitbetaald. Hetgeen overigens weer 
ontkend wordt door organisator Ruud Wijkniet. Puinhoop dus. Een puinhoop die nog groter wordt 
door de totaal ondoorzichtige relatie tussen de stichtingen Pure Jazz en The Hague Jazz die 
blijkens de website van die eerste zij aan zij opereren, maar elkaar in tijden van ‘tegenwind’ 
minder vriendelijk gezind lijken te zijn. Zo meldde de genoemde organisator Wijkniet van The 
Hague Jazz op 8 april als reactie op de beschuldigingen van wanbetalingen: Volgens Wijkniet 
heeft de artiestenbond NTB het festival The Hague Jazz verward met het andere Haagse 
jazzfestival Pure Jazz. Dit festival raakte enkele jaren terug in de problemen en bestaat inmiddels 
niet meer. Dat is een goeie!! De artiesten treden op voor een festival van Wijkniet, krijgen geen 
geld en dan krijgen ze te horen: ja jongens, jullie zijn in de war met een ander festival ‘dat 
inmiddels niet meer bestaat’ maar waarvan Pietertje Kalbfleisch nog wel in het bestuur zit van de 
stichting, kijk naar op de site van de NMa! De verstrengeling en de ondoorzichtige verhouding 
tussen de twee Jazz-stichtingen zijn natuurlijk extra pijnlijk in het licht van Kalbfleisch als 
concurrentie- en mededingingsgoeroe van Nederland!

In de stukken van de gemeente worden Pure Jazz en The Hague Jazz steeds samen genoemd en 
krijgen ze ook beiden subsidie. Wel zou er binnen de gemeente op worden aangedrongen op 
‘samenwerking’ als vereiste voor verdere subsidiering. De kwestie komt nog een extra op scherp 
te staan door de rol van Frits Huffnagel als subsidie-gevend wethouder [backgrounds; ook in 2008 
al 'geen inzage' door de gemeente!]. Huffnagel is een pedofiel en een prominente VVD’er; ook 
Kalbfleisch is op allerlei manieren verbonden aan het pedo-netwerk waarvoor hij hand- en 
spandiensten verleent, ondermeer als lid van de Deetman-commissie die seksueel misbruik in de 
Katholieke Kerk moet wegmoff onderzoeken.

Waar Pure Jazz dus reeds in 2007 in enorme financiele problemen verkeerde, blijkt ook 
counterpart dan wel concurrent The Hague Jazz niet bepaald solvent, zulks ondanks de miljoenen 
belastinggeld die de afgelopen jaren naar beide clubs zijn toegestroomd. De rechtspersoon achter 
The Hague Jazz, Clockround Events te Rijswijk (Diepenhorstlaan 5) blijkt volgens de laatste 
jaarrekening (2007) een schuld te hebben van bijna negen ton.

20 Responses to “Kerkhof Kalbfleisch: ook in de Jazz!”

Feed voor dit bericht 

jan bouma 
14 april, 2011 om 12:55 

In dit verslag dringt zich op de vergelijking met het epos van Reinaerde de Vos. Zie: 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Van_den_vos_Reynaerde

De beschuldigingen aan het adres van de Vos Reinaerde (= Kalbfleisch) nemen toe… en hij 
zoekt zijn heil bij een pr-bureau (Sparrow). 

•
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Het doek is al gevallen over deze klucht omdat er Internet bestaat. Ik lach me werkelijk suf. 
Maar de Rechtbank Utrecht blijft onversaagd en fier overeind. En zal “de Vos” 
ontmaskeren.  )

Geliefd. Waardering:  6  0 (+6) Log eerst in
Diewer 
14 april, 2011 om 13:58 

Wat ook wel verontrustend is in de opsomming van functies: “Onbezoldigd lid van een 
testamentaire voogdijstichting”!

Waardering:  2  0 (+2) Log eerst in

•

Diewer 
14 april, 2011 om 14:08 

Neemt verlof op – onbetaald dan toch wel zeker?

Waardering:  2  0 (+2) Log eerst in

•

liesbeth 
14 april, 2011 om 15:19 

Alles afpakken van die Kalbfleisch,overal beslag op leggen, 
hem uit alle functies zetten en met een enkeltje richting 
Siberie verbannen!

Waardering:  3  0 (+3) Log eerst in
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Charles 
14 april, 2011 om 15:30 

NMa-topman Pieter Kalbfleisch wordt verdacht van meineed. Dat heeft het Openbaar 
Ministerie (OM) donderdagmiddag laten weten. De rijksrecherche is inmiddels aangetreden. 
De Telegraaf 14 april, 15:17 uur.

Waardering:  2  0 (+2) Log eerst in

•

Palm99 
14 april, 2011 om 15:54 

Typisch weer zo’n staaltje van witten boorden criminaliteit.

Het contrast is weer enorm. Nee meneer is op verlof gestuurd, dat is de moderne manier om 
zo’n rat te laten onderduiken.

Lijkt voor de waxinelichtje werper zijn gehele verdere leven naar zijn grootje te zijn 
geholpen meneer Kalbfleish kan gewoon mooi weer spelen en zal hem aan niets ontbreken.

Het is dan ook niet anders dan al die witte boorden graai clows uit de bankwereld die 
waarschijnlijk op uw kosten menige prostituee een centimeter breder hebben gemaakt.

Ach, en die Rijksrecherche die zullen wel aangestuurd worden door de corrupte BV 
Nederland.

Hoe kan het nou, dat ik sterk het gevoel heb dat herr Kalbfleish binnen no time met zijn luie 
gat in de tropen zit. 
Het is allemaal zo voorspelbaar.

Geliefd. Waardering:  6  1 (+5) Log eerst in

•
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niels 
14 april, 2011 om 16:13 

Al een aantal maanden wordt door Micha ene goedlachse Frits Huffnagel genoemd als een 
van de vele VVD pedo’s. Ik was benieuwd wat de bronnen voor die beschuldiging. Was er 
een onderzoek dat Huffnagel aanmerkte als kindermisbruiker?

Rueb, Kalbfleish, Huffnagel … weer die oosterburen link.

Waardering:  1  0 (+1) Log eerst in
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Charles 
14 april, 2011 om 16:42 

We hebben het hier nogal eens over de kwaliteit van de rechtspraak. De problemen waar we 
tegenaan lopen lijken niets vergeleken met die van een hongerige rechter. Lees en huiver: 
http://www.wetenschap24.nl/nieuws/lees/onbewuste-rechtspraak.htm

Waardering:  2  0 (+2) Log eerst in
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Klaas 
14 april, 2011 om 17:18 

Meneer Koudvlees is een typisch voorbeeld van een nwo-puppet: zijn enorme rotkop wordt 
gecompenseerd door het feit dat hij van de ene topfunctie in de andere rolt. 
Beroepsleugenaars komen hoger in de nwo-piramide. Zie Wouter B of Wim K: links lullen, 
nazi-nwo-zakkenvullen!

Dat zijn gewoon de graaiers, en de mensen die gewillig alles bij elkaar liegen wat ze kunnen 
verzinnen. Andere worden gechanteerd, en lopen zo in het gareel: de pedofielen….

Daarom was oa Pim een grote bedreiging: hij kwam openlijk uit voor zijn vunzigheid, 
resultaat: R.I.P.

Omstreden. Wat vind jij?  6  7 (-1) Log eerst in

•

joep 
14 april, 2011 om 21:05 

@Klaas “enorme rotkop” van Kalbfleisch 
Persoonlijk vind ik Hirsch Ballin het allerberoerdste hoofd hebben, ook Donner mag er wel 
zijn en zo is er nog een rijtje. 
Je vraagt je wel af waarom de natuur zo grillig geweest is; of het nu overmatig 
drankegebruik, inteelt of stomweg een niet al te goed gelukte genetische mutant is. Ik heb 
niet het gevoel dat ze in WO2 als übermensch herkend werden.

Kalbfleisch versus Lensink; op een betere manier kan klassenjustitie niet zichtbaar gemaakt 
worden !

Waardering:  2  0 (+2) Log eerst in
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Charles 
14 april, 2011 om 21:21 

Reminder: morgenvroeg (vrijdag) vervolg Wilders-proces. Start 9.00 uur Journaal 24. 
Onder meer met arabist Jansen. Oud buurman van me (nou ja, pakweg 5 deuren verderop). 
Aardige man.

Waardering:  2  1 (+1) Log eerst in

•

Ria •
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14 april, 2011 om 21:58 

Zo direct Kalbfleisch in Nieuwsuur. Wat een heerlijke dag voor eerlijke mensen, wat een 
zwarte dag voor ‘het criminele netwerk’, die zachtjes aan steeds meer een deuk oploopt 
door het licht op hun duistere praktijken. Maar pas op! Je kan ze bijna zenuwachtig horen 
smoezen over hun reddingsplan, want dat doen ze 100% zeker, in bijzijn van de SG van 
Justitie.

Geliefd. Waardering:  4  0 (+4) Log eerst in
Ko 
14 april, 2011 om 22:07 

Hidden due to low comment rating. Click here to see.

Vervelend. Waardering:  2  9 (-7) Log eerst in

•

Ria 
14 april, 2011 om 22:39 

“De rijksrecherche onderzoekt deze verdenking. In belang daarvan doet justitie verder geen 
mededelingen.”

Dit is dus de vuile adder onder het gras van het OM. Zowel Justitie als de Rijksrecherche 
hebben zwart op wit aangetoond in div. zaken dat dit onbetrouwbare instellingen zijn die 
niet schromen om in dikke en dure rapporten hun leugens te verhullen. 

De oplichtingszaak van Kalbfleisch behoort door een geheel onafhankelijke instantie 
uitgezocht te worden. Het OM zelf leeft nog in de huidige staat dankzij de opgebouwde 
leugens en afschermingen en is er bij gebaat om Kalbfleisch ook weer te beschermen. Bij 
voorbaat is dit onderzoek al onbetrouwbaar.

Geliefd. Waardering:  4  0 (+4) Log eerst in
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685957 
15 april, 2011 om 00:19 

Al een aantal maanden wordt door Micha ene goedlachse Frits Huffnagel 
genoemd als een van de vele VVD pedo’s. Ik was benieuwd wat de bronnen 
voor die beschuldiging. 

Geduld Niels ze komen allemaal aanbod, Micha is eerst lekker op dreef met het omhakken 
van hoge bomen  

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
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Ko 
15 april, 2011 om 10:25 

Hidden due to low comment rating. Click here to see.

Vervelend. Waardering:  1  7 (-6) Log eerst in

•

Martijn 
15 april, 2011 om 11:12 

ah, jeroen de kreek de ideoloog van Ko&Aart. Over dolgedraaid gesproken.

Waardering:  3  0 (+3) Log eerst in

•

Ko 
15 april, 2011 om 12:56 

•
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Hidden due to low comment rating. Click here to see.

Vervelend. Waardering:  0  5 (-5) Log eerst in
Edje 
15 april, 2011 om 13:48 

Kalbfleisch mag wel blijven in de commissie Deetman:

http://www.nrc.nl/nieuws/2011/04/15/deetman-kalbfleisch-hoeft-niet-weg-uit-commissie-
misbruik-r-k-kerk/

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in

•

Geoffrey 
15 april, 2011 om 15:24 

Nou KO

dat wordt vannacht weer samen met Aart duimpjes omhoog drukken zodat iedereen jullie 
propaganda hopelijk weer leest… whaha het begint gelukkig duidelijk te worden, dat jullie 
zieke sympathien hier niet langer gewaardeerd worden!!

Wil wel even kwijt, dat met name KO op andere vlakken zeer nuttig is, dus ik wil je niet 
weghebben (aart denk ik anders over) maar houdt JE ZIELIGE STOKPAARDJE LEKKER 
VOOR JEZELF EN JE JODENHATENDE VRIENDJES, dan beloof ik dat ik de positieve 
zaken die je naar voren brengt te blijven lezen!!

U bent gegroet

Waardering:  1  1 (0) Log eerst in
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De Vaatstra files

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.

De liegende rechter

Klokkenluider On Air

Search  Zoek »  
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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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