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Stand van de mafia 4: Rogier Duk 
Door: Micha Kat op 4 mei, 2011 in Algemeen, 7 Comments 

EXTRA: VOOR DE OBAMA-OSAMA HOAX EN HET BEDROG DOOR DE MSM ZIE 
NRCOMBUDSMAN * NRC GAAT OPNIEUW VOOROP IN HET BEDRIEGEN VAN DE 
LEZERS!

Ook de advocaat van Pieter Kalbfleisch, Rogier Duk van De Brauw Blackstone Westbroek 
[backgrounds] is niet bereid iets te zeggen over Kalbfleisch-gate. Zulks nadat eerder Kalbfleisch 
zelf en de Kalbfleisch-vrienden Grapperhaus en Docters van Leeuwen de hoorn op de haak 
smeten. We zien nu vlijmscherp hoe dit spel media-technisch wordt gespeeld:

Docters van Leeuwen zei in De Volkskrant dat hij de thans voor ondermeer meineed vervolgde 
Kalbfleisch ‘nooit op een leugen heeft kunnen betrappen’. Tevens liet hij optekenen: ‘Het is alleen 
maar prettig voor Kalbfleisch dat hij nu wordt onderzocht, want dan worden naar ik verwacht op 
een grondige manier alle aantijgingen weerlegd‘. Wordt Docters om uitleg gevraagd, smijt hij de 
hoorn erop. Herhaalde nadere pogingen hem om tekst en uitleg te vragen leverden niets op: zijn 
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vrouw gaf aan dat Docters de verdediging van zijn vriend Kalbfleisch alleen wenst te voeren in de 
corrupte MSM. 

Ferdinand Grapperhaus, advocaat van Allen & Overy, ging nog een hele 
stap verder en wist zelfs van een ‘betrouwbare bron’ dat de hele Chipshol-zaak eigenlijk helemaal 
niet bestaat! Hij zei dit in hetzelfde Volkskrant-stuk als waarin Docters optrad. Nadere uitleg 
wenst Grapperhaus niet te bieden en zijn kantoor weigert ons thans zelfs met hem door te 
verbinden. Het optreden van Grapperhaus is klachtwaardig en wellicht zelfs onrechtmatig. Wij 
stuurden de topadvocaat hierover gisteren deze email met een cc aan Arnold Croiset van Uchelen, 
zijn kantoorgenoot en de advocaat van Hans Westenberg:

“micha kat”  
To: ferdinand.grapperhaus@allenovery.com 
Cc: “Arnold Croiset” 

beste Ferdinand,

Recent heb je geweigerd mij te woord te staan en mijn vragen over jouw statements in De 
Volkskrant inzake P. Kalbfleisch te beantwoorden. Je verbrak zelfs de verbinding. Dit optreden 
tegen een journalist is klachtwaardig en wel om de volgende redenen:

1. In de zaak-Chipshol gaat het om extreme belangen, zowel in financiele als in politieke zin. 
Nooit eerder heeft in het Nederlandse civiele recht een groter en belangrijker zaak gespeeld. 
Centraal in deze zaak staan manipulaties binnen de Haagse rechtbank met als hoofdrolspelers H. 
Westenberg en P. Kalbfleisch. Tegen beide lopen inmiddels onderzoeken vanuit het OM. Als jij 
zoals je stelt in De Volkskrant beschikt over ‘bronnen’ die zouden ‘aantonen’ dat er van deze 
‘samenzweringstheorie’ niets klopt en alles prima is verlopen, dien jij deze zo spoedig mogelijk in 
het publieke domein te brengen om aldus de rechterlijke macht en de Nederlandse rechtstaat te 
bevrijden van deze voortwoekerende beschuldigingen. Er is geen enkel belang dat zich hiertegen 
kan verzetten, zulks teminder daar deze bronnen het ‘officiele standpunt’ slechts bevestigen -alles 
is goed gegaan- en bijgevolg niets te vrezen hoeven te hebben. Sterker: deze bron of bronnen 
kunnen grote beloningen tegemoet zien en wellicht zelfs koninklijke onderscheidingen. Gespiegeld 
gesteld: als jij de identiteit van deze informant tegen de borst houdt, handel je klachtwaardig in de 
zin van het tuchtrecht en naar alle waarschijnlijkheid ook onrechtmatig. Zoals je ongetwijfeld 
weet ben je met dit gedrag zelfs ontvankelijk voor gijzeling.

2. In meer algemene zin is het in strijd met het vigerende tuchtrecht dat een advocaat in een 
lopend strafrechterlijk onderzoek ten behoeve van een ‘dispuutsgenoot’ disculperende statements 
laat plaatsen in de media. Naar mijn weten is zulks nog niet eerder voorgekomen.

3. Het is zonder meer tuchtrechtelijk laakbaar dat een advocaat in de media de belangen 
verdedigt van een client van een van zijn kantoorgenoten waarbij hij dit conflict niet disclosed 
maar zich integendeel hult in een jas van onpartijdigheid en objectiviteit. Ik doel hier uiteraard op 
de client van Arnold, Hans Westenberg. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat jij Arnold 
adviseert in de zaak-Westenberg en dat maakt het allemaal helemaal ondoorzichtig en eens te 
meer in strijd met het tuchtrecht dat voorschrijft dat een advocaat nooit onduidelijkheid mag laten 
bestaan over de hoedanigheid waarin deze optreedt.

4. Tenslotte is ook niet te rijmen met de eer van stand -en bijgevolg ook niet met het tuchtrecht- 
dat een advocaat als een journalist belt de hoorn op de haak gooit, zulks teminder nu deze 
journalist een van de hoofdrolspelers is in de hele affaire en de corruptie van Westenberg -en 
daarmee ook indirect die van Kalbfleisch- aan het licht heeft gebracht.
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Mocht ik op deze vier punten niet binnen zeven dagen na nu bevredigend antwoord ontvangen, zal 
ik niet anders kunnen dan een tuchtklacht tegen jou in te dienen.

Met vriendelijke groet,

Micha Kat

Dan hebben we als laatste in de ‘drietraps-raket’ ter verdediging van Kalbfleisch 
in de MSM zijn advocaat Rogier Duk van De Brauw [lees hier meer over de rol van De Brauw in 
de Chipshol-zaak]. Duk wordt via De Telegraaf ingezet om de laatste tikkende tijdbom 
onschadelijk te maken: de bedreiging aan het adres van de klokkenluider bij monde van de 
voormalige president van de Haagse rechtbank Hofhuis dat zij wel eens door of dankzij een van de 
Haagse top-rechters ‘onder de tram terecht kan komen’. Duk weet dat ook dit allemaal kletskoek 
is, lulkoek, malicieuze verzinsels van door haat en rancune voortgedreven desperado’s. Duk meent 
dat de klokkenluider met haar verklaring mr. Westenberg en mijn cliënt ten onrechte in een wel 
uiterst kwaad daglicht heeft gesteld! Well, waarom begint Duk dan geen zaak tegen de 
klokkenluider wegens laster? Omdat hij zelf loopt te raaskallen natuurlijk! Ook Duk wil zijn pro
-Kalbfleisch oprispingen alleen aan De Telegraaf kwijt. Merkwaardig: als advocaat van 
Kalbfleisch zou hij toch juist bij gebaat zijn het in zoveel mogelijk media voor zijn client op te 
nemen? 

Zien we nu het zorgvuldig georkestreerde en subtiele ‘media-offensief’ van de Kalbfleisch-mafia 
in samenwerking met de MSM? En is geen aanvullend bewijs voor dit offensief dat de tsunami 
aan belastende feiten over Kalbfleisch -zijn banden met Autogrill en Benetton, zijn fraude bij de 
Stichting Pure Jazz, zijn banden met de pedo-netwerken- gewoon compleet worden genegeerd? 

LEES OOK DE DRIE EERDERE DELEN VAN DE ‘STAND VAN DE 
MAFIA’ OVER ONZE CRIMINELE TOP-ADVOCATUUR!

In deel 1 wordt uit de doeken gedaan hoe de ‘nieuwssite voor de mafia’ advocatie.nl de grootste 
mafiosi in het zonnetje zet onder toeziend oog van Demmink-puppet Fred Teeven.

In deel 2 zien we hoe de Nederlandse Orde van Advocaten de crimineel Hans Westenberg inhuurt 
om advocaten op te leiden. Met dieven vang je dieven, met criminelen leidt je criminelen op!

In deel 3 lezen we dat de voorman van de advocatuur in Nederland, Jan Loorbach van Nauta 
Dutilh, zelf ook betrokken is bij het complot tegen Chipshol en een vriend is van Hans 
Westenberg. 

Nu dus deel 4 over Kalbfleisch-advocaat Rogier Duk. In deel 5 kunt u een gesprek horen met 
landelijk deken Jan Loorbach en met de capo van de strafrecht-mafiosi Gerard Spong. Stay tuned!
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7 Responses to “Stand van de mafia 4: Rogier Duk”

Feed voor dit bericht 

anton groeneveld 
4 mei, 2011 om 6:09 

er rest hen niet veel anders 

dan de geestelijke on-volwassenheid te blijven manipuleren 

desnoods met geweld 

I’m too terrified to walk out of my own front door, 
They’re demonstrating outside I think they’re gonna start the third world war, 
I’ve been to my local head shrinker, 
To help classify my disease, 
He said it’s one of the cases of acute schizophrenia he sees.

Well the milkman’s a spy, and the grocer keeps on following me, 
And the woman next door’s an undercover for the K.G.B., 
And the man from the Social Security 
Keeps on invading my privacy, 
Oh there ain’t no cure for acute schizophrenia disease.

I’ve got acute schizophrenia, paranoia too, 
Schizophrenia, schizophrenia, 
I’ve got it, you’ve got it, we can’t lose, 
Acute schizophrenia blues.

I’m lost on the river, the river of no return, 
I can’t make decisions, I don’t know which way I’m gonna turn, 
Even my old dad, lost some of the best friends he ever had, 
Apparently, his was a case of acute schizophrenia too.

I got acute schizophrenia, paranoia too, 
Schizophrenia, schizophrenia, 
I’ve got it, you’ve got it, we can’t lose,

They’re watching my house and they’re tapping my telephone, 
I don’t trust nobody, but I’m much too scared to be on my own 
And the income tax collector’s got his beady eye on me, 
No there ain’t no cure for acute schizophrenia disease.

No there ain’t no cure for 
Schizophrenia disease. 

Well I woke this morning with a pain in my neck, 
A pain in my heart and a pain in my chest, 
I went to the doctor and the good doctor said, 
You gotta slow down your life or you’re gonna be dead, 
Cut out the struggle and strife, 
It only complicates your life.

•
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Well I cut down women, I cut out booze, 
I stopped ironing my shirts, cleaning my shoes, 
I stopped going to work, stopped reading the news, 
I sit and twiddle my thumbs cos I got nothing to do, 
Minimal exercise, 
To help uncomplicate my life, 
Gotta stand and face it life is so complicated, 
Ladi dah di dahdah, ladi dah di dah dah, 
You gotta get away from the complicated life, son, 
Life is overrated, life is complicated, 
Must alleviate this complicated life.

Cut out the struggle and strife, 
It’s such a complicated life.

Like old Mother Hubbard 
I got nothin’ in the cupboard, 
Got no dinner and I got no supper, 
Holes in my shoes, I got holes in my socks, 
I can’t go to work cos I can’t get a job, 
The bills are rising sky high, 
It’s such a complicated life, 
Gotta stand and face it, 
Life is so complicated. 
Ladi dah di dahdah, ladi dah di dah dah 
Gotta get away from the complicated life, son, 
Life is overrated, life is complicated, 
Must alleviate this complicated life.

Gotta get away from the complicated life, son, 
Gotta get away from the complicated life. 

I got a letter this morning with some serious news that’s gone and ruined my day, 
The borough surveyor’s used compulsory purchase to acquire my domain, 
They’re gonna pull up the floors, they’re gonna knock down the walls, 
They’re gonna dig up the drains.

Here come the people in grey, they’re gonna take me away to Lord knows only where, 
But I’m so unprepared, I got no time to pack and I got nothing to wear, 
Here come the people in grey, 
To take me away.

Me and my baby gonna get on a train that’s gonna take us away, 
We’re gonna live in a tent, we’re gonna pay no more rent, we’re gonna pay no more rates, 
We’re gonna live in a field, we’re gonna buy me gun to keep the policemen away.

I’m gonna pass me a brand new resolution, 
I’m gonna fight me a one man revolution, someway, 
Gonna beat those people in grey, 
But here come the people in grey, 
To take me away.

Here come the people in grey, 
To take me away.
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People in grey have gone and taken away my right to voice my complaint, 
Her Majesty’s Government have sent me a form, I must complete it today. 
But it’s making me blue, don’t wanna tell all my secrets to 
The people in grey.

Gonna pass me a brand new resolution, 
Gonna fight me a one man revolution, someway, 
Gonna start my rebellion today. 
But here come the people in grey, 
To take me away.

Oh, Lord, those people in grey, 
I gotta get back at those people in grey, 
Here come the people in grey, 
To take me away.

Waardering:  1  3 (-2) Log eerst in
Nederlandvrij 
4 mei, 2011 om 6:54 

@Anton Groeneveld, zou je misschien ook willen reageren op het stukje van Micha?

@Micha Kat, ik hoop dat je die tuchtklacht gaat indienen.

Mr “grapperhaus” it’s time to go down!

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in

•

liesbeth 
4 mei, 2011 om 7:49 

waarom kan er niet gereageerd worden op het nrc/obama 
artikel?

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in

•

Micha Kat 
4 mei, 2011 om 8:08 

@Liesbeth 
Heeft iets te maken met de instellingen van nrcombudsman… hij flipt steeds vanzelf op 
‘discussie gesloten’. Ik krijg het niet goed. Maar je kunt ook hier je reactie kwijt op de 
Obama/Osama hoax!

Waardering:  1  0 (+1) Log eerst in

•

jan bouma 
4 mei, 2011 om 8:09 

Elke aangeklaagde heeft recht op een verdediging; zo ook Kalbfleisch. En verder? Ach, ik 
denk dat de rijksrecherche zich wel driemaal zal bedenken alvorens de ondubbelzinnige 
bewijsbare feiten te verdoezelen. En dan is het soms slechts toereikend om één cruciaal 
puzzelstuk in die bewijsvoering te benutten – à charge of décharge -. Bijvoorbeeld hoe het 
zit met die vakantiewoning van Van Andel in Zeeland en het gratis verblijf aldaar van 
Kalbfleisch. En zo zullen er wel meer bewijsbare zaken zijn waaruit conclusies moeten 
worden getrokken. 
ps 
Terzake mijn strafaangifte tegen een corrupte liegende ambtenaren/overheid meldde zich 

•
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gisteren mr. H.J. Starrenburg namens het OM – Parket Utrecht i.v.m. een op te maken PV. 
Hij is gedetacheerd bij de Nationale Ombudsman. Zie m’n juridische Volkskrantblog. De 
Rechtbank Utrecht krijgt het druk! Ik verwacht vonnis rond 10 juni a.s. door mw. mr. J.R. 
van Es- de Vries.

Waardering:  1  0 (+1) Log eerst in
anton groeneveld 
4 mei, 2011 om 8:33 

op welk stukje van micha moet ik ook reageren nederlandvrij ?

Waardering:  0  1 (-1) Log eerst in

•

Diewer 
4 mei, 2011 om 9:41 

@NRCombudsman over obama-osama 
Geweldig geschreven Micha! Het is ongelooflijk hoe de MSM alles maar dan ook alles 
overnemen van de leugenfabriek in – in dit geval – Washington DC! Ze draaien en draaien 
en stellen bij en verzinnen smoezen en het gaat maar door! 
Ik zag overigens ook, dat via Wikileaks “toevallig” op 26 april 2011 info was gekomen dat 
Al Qaida (lees: MI6) bij de gevangenneming van Osama een nuke attack op Europa zou 
doen. Weer een false flag operatie?

Zie o.a. http://www.whatsontianjin.com/news-455-al-qaeda-to-detonate-nuke-bomb-in-
europe-if-osama-bin-laden-captured-wikileaks.html

Waardering:  0  0 (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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