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Slachtoffers RK: Kalbfleisch door strot 
Door: Micha Kat op 16 april, 2011 in Algemeen, 20 Comments 

Het wordt werkelijk van kwaad tot erger met de meinedige en corrupte scheidend 
voorzitter van de NMa. Read this: 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.” Is dit niet om krankzinnig van te 
worden? Dus nu krijgen te slachtoffers van de RK-pedo’s na te zijn verkracht door de mijters

tegen hun zin een corrupte en meinedige crimineel opgedrongen die ook nog eens 
banden heeft met het pedo-circuit! Vast staat immers dat Kalbfleisch als NMa-voorman een 
onderzoek naar misstanden in de Haagse kinderopvang heeft gesaboteerd. Daarnaast is er een 
alarmerende link aan het licht gekomen van Kalbfleisch met de zaak Lucia de Berk: zijn vrouw 
Marleen Zuijderhoudt leidt een stichting Vrienden van het Juliana Kinderziekenhuis, terwijl Lucia 
de B. in 2002 tot levenslang is veroordeeld in een compleet gemanipuleerde en vervalste 
rechtsgang door de Haagse rechtbank waar Kalbfleisch toen nog werkzaam was. In postings van 
mijn hand en enkele reacties daarop wordt nader op deze band ingegaan. Het is allemaal nog 
tentatief, maar hier rookt het werkelijk enorm! This smells as hell! En dan die naam ‘Juliana’ die 
als meisje is verkracht door haar vader Hendrik waaruit een kind is geboren, Marie Claire 
Rovers… Sorry mensen, nog een laatste puntje… zou het zo kunnen zijn dat Kalbfleisch is 
beloond met zijn post bij de NMa omdat hij de zaak-Lucia de B. heeft ‘geregeld’ net als Harm 
Brouwer zijn presidentschap in Utrecht kreeg als beloning voor zijn hulp bij het wegsmokkelen 
van de moordenaars van Marianne Vaatstra en Ybo Buruma mocht aanschuiven bij de Hoge Raad 
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omdat hij de zaak-Baybasin ‘oploste’ voor Joris Demmink? Of ben ik nu een door haat en rancune 
voortgedreven komplot-denker?

20 Responses to “Slachtoffers RK: Kalbfleisch door strot”

Feed voor dit bericht 

Gretha Muller 
16 april, 2011 om 08:54 

Als het ze echt te heet onder de voeten wordt zetten ze zich in een vliegtuig,maar…..

http://polskaweb.eu/polnische-und-russische-fuehrung-im-doppelpass-5783622.html

en opeens is de vulkaan in Ijsland gevaarlijk!

Maar het is intriest voor de onschuldige slachtoffers als ik zoals in dit geval aan de 
bemanningsleden van het vliegtuig denk, die direct na het ongeluk doodgeschoten werden 
en de elite leeft vrolijk verder.

http://polskaweb.eu/tupolew-katastrophe-neue-bilder-aus-russland-4786725.html

Jullie hoeven het niet met mij eens te zijn, maar volgens mij kan je zo zien hoe we belogen 
en bedrogen worden.

Micha bedankt dat je alles tot in de finesse uitzoekt anders houdt het nooit op.

Waardering:  3  0 (+3) Log eerst in

•

niels 
16 april, 2011 om 09:35 

[warning: hoog sarcasme gehalte]

Speculaties, speculaties, speculaties… Maar aangezien “de werkelijkheid nog VEEL 
ERGER is dan wij ons kunnen voorstellen,” zoals Micha et el eerder reeds fijntjes voor het 
voetlicht brachten, is dit waarschijnlijk nog slechts het topje van de ijsberg.

“Er is geeneens sprake van rook, laat staan van vuur!” 
Je zou die ouwe bikkel van een Donner toch dood willen knuffelen.

Trouwens die Jankees de Jager heeft ook zo’n opgezwollen babyface nare kop, ik vertrouw 
die voor geen meter. Het lijkt verdorie wel een ander soort mensen, kijk alleen al naar die 
Kalbfleischige kop in dat ICN promo filmpje….. Brrrrrr walgelijk….

Dus sorry voor deze wat ongecontroleerde uiting van walging van mijn kant, maar het is 
natuurlijk om compleet ziek van te worden, maw, this stinks all the way upto high heaven.

In en in triest dat dit al decennia plaats vindt in hogere ambtenaarskringen, wereldwijd, en 
dat de arme weerlozen, zoals kinderen, en dieren, zo wanstaltig en op een zo laffe manier 
misbruikt gefolterd en gedood worden. 

Dat dat zootje psychopaten het in ons land voor het zeggen heeft terwijl ze amper een 
strobreed in de weg gelegd wordt, is schrikbarend. Ik heb er geen woorden meer voor. 
Nauwelijks te bevatten en psychisch te verwerken. Dit kan uiteindelijk alleen maar 
uitdraaien op een soort van “oorlog.”

•
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Zoveel slechtheid en leed is onverdraaglijk.

Geliefd. Waardering:  9  0 (+9) Log eerst in
Ko 
16 april, 2011 om 09:38 

Die benoemingen naar “erebaantjes” na zekere bewezen diensten is voor mij ook wel 
duidelijk.

Geliefd. Waardering:  8  3 (+5) Log eerst in

•

hagelkruis 
16 april, 2011 om 09:42 

“Of ben ik nu een door haat en rancune voortgedreven komplot-denker?” 
Als die eigenschappen nodig zijn bij het blootleggen dan mag dat, mensen van het verzet 
waren ook boos. 
Het is nu of nooit(meer) en dat de verschrikkelijke waarheden voor sommigen 
angstgevoelens oproepen in hun brave burgerleventjes is niet erg, het “geheim” van de 
raadkamer en de borrel ervoor/erna zijn veel te lang aangestuurd door OM en Haagse 
ambtenaren in dit land.De beerput MOET open.

Geliefd. Waardering:  11  1 (+10) Log eerst in

•

jan bouma 
16 april, 2011 om 09:53 

Als “vanzelfsprekend” wordt in onze samenleving verondersteld dat het toegedichte succes 
van iemand berust, het gevolg is, van een onomstreden morele basis waarop dat “succes” is 
gebaseerd. Vervolgens ontstaat dan vanzelf het old boys network. Daarbij wordt niet al te 
kritisch geëvalueerd. Het enige criterium is namelijk: ben je maatschappelijk succesvol? 

Enfin… ik voorzie dat Pieter K. binnenkort weer op zoek kan naar weer een nieuwe “ex”. 
 )

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

•

AIRVD 
16 april, 2011 om 10:23 

http://weblogs.nrc.nl/youp/2011/04/16/bedorven-kalfsvlees/

Geliefd. Waardering:  6  0 (+6) Log eerst in

•

liesbeth 
16 april, 2011 om 11:00 

@ Niels

Het is ook een ander soort en de rest wordt verleidt..

@Misha

Natuurlijk word je beschreven als complotdenker als je 
te dicht bij de waarheid komt..

Geliefd. Waardering:  5  1 (+4) Log eerst in

•

niels 
16 april, 2011 om 11:34 

•
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liesbeth: “Het is ook een ander soort en de rest wordt verleidt..” – Inderdaad, morgenavond 
weer lekker studio sport kijken, BORDJE OP SCHOOT, niets aan’t handje, en Dank U, o 
Almachtige NOS …. Ik hou op. Trouwens wel een typische Youp column in’t NRC, van’t 
Hek stukje satire, wat maar heel eventjes een krasje aanbrengt aan het oppervlak. Micha 
doopt zijn pen duidelijk wat dieper. De strijd gaat door.

Waardering:  2  0 (+2) Log eerst in
wolfgang 
16 april, 2011 om 11:55 

Heer Kat,

waarom beperkt men zich tot Den Haag? 
Arnhem kan er ook wat van. 
Westenberg cs verzorgde ook als “vliegende keep” catastrofale arresten in Arnhem, na 
uitvoerig overleg met opponenten! 
Gebruikte daar dezelfde trucs als bij Poot, Solleveld e.a. 
Niet alleen Den Haag verdient alle aandachten “eer”.! 
Open ook de beerput “Arnhem”, alwaar Kalbfleisch ook werkzaam was!

Geliefd. Waardering:  5  0 (+5) Log eerst in

•

jan bouma 
16 april, 2011 om 12:04 

Een relativering. Ook n.a.v. mijn comment hierboven van 9:53 uur. 
Kijk! Er bestaat geen zuiver altruïsme wat ons handelen verklaart/zou verklaren. Zelfs 
Moeder Teresa rekende er toch op dat zij een plaatsje hoger in de Hemel zou verwerven. 
Elk mens handelt dus uit goed begrepen eigenbelang. Als Micha Kat enerzijds/anderzijds bij 
de Telegraaf aan de slag zou zijn gegaan, dan wist hij bij voorbaat dat hij zou zich dienen te 
“confirmeren en conformeren” aan het platte opportunistische profiel van dat sensatieblad 
waarin de PVV’ers, en het oude “establishment” zich wel in herkennen. 

Het gaat dus altijd om het moment van de beslissing waarop je ja of nee zegt tegen een 
bepaalde zich aandienende constellatie.

Goed! Die Kalbfleisch en die Westenberg zijn dus vanaf nu “exit!” volgens de publieke 
opinie die op zijn beurt weer bepaald wordt door plat opportunisme. Tsja.. het is en blijft 
een moeilijk vak: de waarheidsvinding.

Oh ja! Mijn belang? Dat is de vernietiging van dit soort platte opportunistische lieden die 
zonodig hun eigen moeder verkopen net zoals ‘Mutter Courage’ van Bertold Brecht dat 
deed met haar kinderen die ze aan de oorlog verkocht. Zie: 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bertolt_Brecht

Ik schrijf hier Bertold met een “d” omdat dat de naam was bij zijn inschrijving in het 
geboorteregister. Iets wat velen niet weten.

Waardering:  1  1 (0) Log eerst in

•

Vendetta 
16 april, 2011 om 12:24 

Donner betekent geen geven (2)

zaterdag 16 april 2011 
Pissed off. Dat zijn ze bij de Expertgroep Klokkenluiders. Waar ze al bang voor waren is 
gebeurd (1). Piet Hein’s naam mag dan klein zijn, zijn daden bennen dat ook. Vriend 

•
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Donner heeft namelijk stiekempjes een algemene maatregel van bestuur erdoorheen gejast. 
Die regelt de komst van een driekoppige commissie, die als een soort verkeerssmurfen 
luitjes die graag een pakketje misstanden aan een klokkentouw willen binden keurig 
doorverwijzen naar een of andere drijfzandinstantie of hun eigen superieuren. Tegenover de 
leden van de kamercommissie binnenlandse zaken had Piet Hein verklaard dat hij nog wel 
maanden nodig had om dit dwarse ei uit te broeden. Maar surprise surprise, na wat driftig 
achterkamergekakel kwam al na een paar weken plotseling voornoemde drieling 
tevoorschijn. Ze krijgen een eigen bureeltje met een vast stafje en ze krijgen een financiële 
bijdrage van 18 op de salarisschaal van Rigter. 
Welke laagwaardigheidsbekleders Piet Hein op het oog heeft voor deze postjes is nog niet 
bekend. Mogen we een paar suggesties doen? Wat dacht u van de heren Kalbfleisch en 
Deetman? Al een schat aan ervaring bij het begraven van pedolijken achter de kerk, dus wat 
wil je nog meer. Doe er nog een vleugje Westenberg bij voor het onbevooroordeelde aroma 
en je hebt een commissie die klinkt als een klok. Zo doen we dat in Den Haag.

(1) Zie deel 1 dd. 22 maart 2011 

Bron: Kleintje Muurkrant 
http://www.stelling.nl/kleintje/

Waardering:  3  0 (+3) Log eerst in
grote zus 
16 april, 2011 om 12:55 

Off topic 
Oproep voor aaanstaande zondag 18 april 14.30, morgen dus! is er een actie van Klol in 
Leiden (station). Verzamelen bij de rookpaal, circa half drie, 
we gaan kaarten verzamelen enzo, ik denk zet het maar even neer voor de klokkenluiders 
onder ons. Want ik verbaas mij dat het niet even op de site wordt gezet.

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in

•

Paulus 
16 april, 2011 om 13:12 

Off topic. 

Ik zag vandaag op de voorpagina van een Leidsch Dagblad, dat directeur Drent van het 
Hofnarretje, positieve referenties had gegeven m.b.t. Robert M. aan ouders die overwogen 
hem thuis te laten oppassen – ondanks dat Drent al was gewaarschuwd / signalen had 
gekregen. Ik kan het artikel nu niet vinden op de webssite van het Leidsch Dagblad, maar ik 
zag wel wat anders, nl. dat ‘Robert M. in 2008 was geschorst’ en dat directeur Drent hier 
nooit over heeft gerept. http://www.leidschdagblad.nl/anp_dump/article8654881.ece/%
27Robert-M.-was-in-2008-geschorst%27

Ik dat licht vond ik het weer opvallend hoe ogenschijnlijk mild de advocaat van de ouders 
zich gisteravond in Nieuwsuur opstelde t.o.v. Drent.

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

•

grote zus 
16 april, 2011 om 14:05 

Domme fout, 18 april moet dus zondag 17 april zijn, en verdere bijzonderheden over 
ansichtkaarten zijn op de site van Pro Republica te vinden, 
vriendelijke groetjes

•
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Waardering:  1  0 (+1) Log eerst in
Edje 
16 april, 2011 om 14:59 

@Paulus, het is ook onbegrijpelijk waarom deze man niet strafrechtelijk vervolgd wordt. De 
man kan het motief hebben gehad om Robert M. te ‘helpen’ of deel uit te maken van het 
netwerk rondom Robert M. Het rapport Dunning probeert de rol van de overheid en politie 
te downplayen, terwijl ze zelf hopeloos gefaald hebben. Nu krijgt natuurlijk alleen het 
kinderdagverblijf de schuld en gaan er zogenaamd strengere regels voor alle 
kinderdagverblijven in werking gesteld worden. Dit is kenmerkend voor het handelen van 
‘onze’ overheid. Bovendien mag er best wel eens discussie komen of privatisering van 
kinderopvang wenselijk is (gaat vaak ten koste van de kwaliteit), maar dat ligt natuurlijk 
politiek te gevoelig en zou de staat meer geld kunnen gaan kosten als ze dit zelf zou moeten 
gaan organiseren.

Waardering:  2  0 (+2) Log eerst in

•

Ria 
16 april, 2011 om 17:04 

“zou het zo kunnen zijn dat Kalbfleisch is beloond met zijn post bij de NMa omdat hij de 
zaak-Lucia de B. heeft ‘geregeld’ net als Harm Brouwer zijn presidentschap in Utrecht 
kreeg als beloning voor zijn hulp bij het wegsmokkelen van de moordenaars van Marianne 
Vaatstra en Ybo Buruma mocht aanschuiven bij de Hoge Raad omdat hij de zaak-Baybasin 
‘oploste’ voor Joris Demmink? Of ben ik nu een door haat en rancune voortgedreven 
komplot-denker?”

hmm, denk dat je er niet ver naast zit.

Overigens krijgt de Katholieke kerk zijn eigen rechtbank, waar de misbruik-zaakjes mooi 
binnenshuis geregeld kunnen worden, een soort sharia-rechtbank maar dan niet in Mekka 
maar in Maastricht (waar de limburger Wilders en sharia-bestrijder zich geheel over stil 
houdt) 
http://www.katholieknederland.nl/actualiteit/2011/detail_objectID726476_FJaar2011.html

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

•

snakeman 
16 april, 2011 om 17:53 

On-topic

Deze uitnodiging kreeg ik toegezonden en deel die graag met andere die dat nodig heb. 
Helaas ben ik er niet omdat ik dan in het buitenland verblijft.

**Uitnodiging**

**Lotgenotenbijeenkomst in de Geertekerk, Geertekerkhof 23, 3511 XC 
te Utrecht.

Tijd: van 10:30 tot 16:00. (binnenloop en koffie vanaf 10:00 uur)**

Wij nodigen alle mannen / vrouwen uit die in hun jeugd te maken 
hebben gehad met seksueel misbruik en/of geweld binnen de Rooms 
Katholieke Kerk.

•
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Partners, familieleden en andere betrokkenen, alsmede de pers* en 
leden van de commissies Deetman en Samson en commissie Veiligheid en 
Justitie van de 2e Kamer zijn ook welkom.

**Programma**

Het programma wordt opgebouwd rondom de verhalen/ervaringen van de 
deelnemers.

We werken vanuit stilte: iedereen die dat wil krijgt de gelegenheid 
om zijn of haar verhaal te delen.

Elke deelnemer krijgt 5 minuten de gelegenheid om voor de microfoon 
te vertellen wat er in het verleden heeft plaatsgevonden. We willen zo 
een ketting van verhalen maken. De ervaring van vorig jaar leert dat 
dit op zowel de verteller als de toehoorders een grote indruk maakt 
doordat het de waarde en de aandacht krijgt die het verdient.

De enorme impact die seksueelmisbruik en/of geweld heeft op een leven 
wordt pijnlijk voelbaar en zichtbaar.

Ons motto is steeds:

Alles wat beschadigend is geweest moet in het volle licht komen: dit 
is nodig voor erkenning en herkenning en voor de heling die daarvan 
uitgaat.

We zijn op weg om de enorme schade die de RK kerk heeft aangericht in 
kaart te brengen en op de kaart te zetten. Het onderzoek van Deetman 
helpt daarbij. Maar de verhalen die daarbinnen onderzocht worden 
moeten naar buiten gebracht worden.

De schade en de gevolgen en het verwerken ervan staan in de middag op 
het programma.

Deze dag is niet bedoeld om claims of aanklachten naar de Katholieke 
Kerk te formuleren. Wel is er in het programma gelegenheid om elkaar 
te ontmoeten en indien gewenst, vervolg activiteiten af te spreken.

De bijeenkomst is besloten en alleen toegankelijk voor mensen die 
zich eerst hebben aangemeld via onze website. De uitnodiging die je 
krijgt geldt als toegangsbewijs.

Ga naar seksueelmisbruik.info

om je op te geven.

Organisatie is in handen van de Stichting Mannenhulpverlening na 
Seksueelmisbruik in samenwerking met vertegenwoordigers van 
verschillende lotgenotengroepen

*) Aan deelname door leden van de pers zijn strikte voorwaarden van 
vertrouwelijkheid verbonden.

Waardering:  2  0 (+2) Log eerst in
snakeman •
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16 april, 2011 om 18:01 

Deze uitnodiging kreeg ik toegezonden en deel die graag met andere die dat nodig heb, 
moet natuurlijk zijn.

Deze uitnodiging kreeg ik toegezonden en deel die graag met andere die dat nodig hebben.

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
Paulus 
16 april, 2011 om 18:36 

“Albert Drent, de directeur van kinderdagverblijf het Hofnarretje, heeft ouders bedreigd 
zodat ze niet naar de pers zouden stappen met het misbruikverhaal. Dat zegt één van de 
ouders in een interview met AT5.” Lees hier verder: 
http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2011/04/directeur_hofnarretje_bedreigd.html

Hier de link naar AT5: http://www.at5.nl/artikelen/60503/ouder-drent-intimiteerde-en-
dreigde-ons

Waardering:  2  0 (+2) Log eerst in

•

snakeman 
16 april, 2011 om 19:42 

Is wel handig als jullie de datum ook ervan weten zag ik ineens. 
Dat is op 25 april 

**Uitnodiging**

**Lotgenotenbijeenkomst in de Geertekerk, Geertekerkhof 23, 3511 XC 
te Utrecht.

Waardering:  1  0 (+1) 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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