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Stibbe vlucht voor zaak-Westenberg 
Door: Micha Kat op 23 maart, 2010 in Algemeen, 9 Comments 

Stibbe-voorzitter Heleen Kersten: “Geen commentaar!’ * Stibbe kwade genius 
achter Westenberg-beerput * Wat doet de Orde van Advocaten? * Luister naar Stibbe-voorzitter 
heleenkersten

De zaak-Westenberg krijgt de juridische wereld meer en meer in de greep. Een enorme beerput van 
corruptie, fraude, manipulatie en pseudo-rechtspraak gaat langzaam maar zeker open. Slecht nieuws 
voor advocatenkantoor Stibbe dat als de grote instigator van al deze ellende enorme consequenties 
tegemoet kan zien. Stibbe-advocaat Tim de Greve (foto) die werkt voor zowel de luchthaven Schiphol 
als de aartsvijand van Chipshol Forward Business Parks -waar hij zijn carriere ook begon- heeft 
Westenberg aangezet tot de noodlottige procedures waarin hij uiteindelijk tegen de lamp liep en de 
corrupte rechter daarbij ook nog eens van processtukken voorzien, dit alles in de kennelijke overtuiging 
dat hij aldus een grote dreiging voor zijn clienten -namelijk dat bekend zou worden dat zij hebben 
geprofiteerd van een corrupte rechter- zou kunnen afwenden. De vraag is nu welke santies Stibbe tegen 
De Greve gaat nemen. Tevens werd heden de nieuwe landelijk deken van de Orde van Advocaten Jan 
Loorbach aangeschreven:

Geachte heer Loorbach (en heer Kemper),

Wellicht hebben jullie de laatste ontwikkelingen gevolgd in de zaak-Westenberg. Zo niet verwijs ik 
jullie naar onze speciale Westenberg-website waarop ook de fragmenten uit het NOS Journaal en op 
NOS Radio te beluisteren zijn.

http://www.rechterwestenberg.com/

De beerput gaat open, dat is thans niet meer tegen te houden. Via voorlopige getuigenverhoren zullen 
betrokkenen als Bert van Delden, Pieter Kalbfleisch, Ernst Numann, Niels Koeman, Hans Westenberg 
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zelf en Stibbe-advocaat Tim de Greve worden gehoord inzake de machinaties binnen onze rechterlijke 
macht. Tevens heeft de HR recent een arrest gewezen dat de weg opent naar vergelijkbare 
getuigenverhoren waarbij de top van de rechtbank Haarlem in 2007 onder ede zal worden gehoord over 
de machinaties die zich daar hebben voorgedaan.

Ik vraag jullie of het thans niet het moment is voor de Orde zich in deze zaken uit te spreken vanuit de 
stelling dat corruptie binnen de rechterlijke macht het functioneren van de advocatuur ernstig 
bemoeilijkt zo niet onmogelijk maakt. Ik zou me kunnen voorstellen dat de nieuwe deken zich via een 
persbericht uitspreekt tegen onverklaarbare rechterwisselingen, tegen intimidatie van advocaten op 
zittingen en tegen stiekume telefonades met raadslieden buiten zitting. Tevens zou de nieuwe deken 
zich achter de beschreven getuigenverhoren kunnen opstellen en de hoop kunnen uitspreken dat de 
onderste stenen boven komen waarbij de schade die de rechterlijke macht door deze zaken reeds heeft 
opgelopen verder beperkt kan blijven.

Ik verneem gaarne,

met vriendelijke groet,

Micha Kat 
journalist
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Tunneltje 
23 maart, 2010 om 12:55 

Advocaten(-kantoren) die geen commentaar geven: dat is aan de orde van de dag en heeft weinig 
met “vluchten” te maken. De belangrijkste reden is dat zij de strijd strict juridisch in de rechtszaal 
willen uitvechten en niet via de media. Uitlatingen in de media kunnen soms de rechtsgang 
schaden.

Het telefoontje met Heleen Kersten is het zoveelste voorbeeld van een opdringerige monoloog 
zonder resultaat. Misschien moet je een keer een boek uitbrengen: “Onaangekondigde 
telefoontjes en werkbezoeken: de praktijk”. Ondertitel: “Hoe help ik mijn eigen onderzoek om 
zeep”.

Ergens in hoofdstuk vijf is dan te lezen dat de geïnterviewde vrijwel zeker niets zal loslaten als de 
journalist geen open houding aanneemt, maar allemaal conclusies in zijn vraag stopt.

In hoofdstuk negen staat dat het onderzoek zich moet richten op de vermeende delicten-pleger en 
niet op zijn of haar advocaat. Ten eerste hebben die een beroepsgeheim, ten tweede moeten zij 
niet a priori worden vereenzelvigd met het delict.

In de epiloog wordt verteld dat het onderzoek zich beter niet kan richten op secretaresses, 
receptionistes, portiers en beveiligingsambten. “Als u daar steeds op stuit, is dat een indicatie dat 
uw onderzoek geen voortgang boekt”.
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98006887 
23 maart, 2010 om 13:04 

Ben je weer lekker aan het zeiken Tunnel? Het mag duidelijk zijn beste lezers dat de 
commentaren van Tunneltje c.q. AIVD het beste genegeerd kunnen worden. Ze zijn niet op 
waarheid berust en zijn puur propagandistisch van aard.
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Tunneltje 
23 maart, 2010 om 14:25 

Och, 91025367, zullen we het dan eens hebben over “de waarheid” rond de homoseksualiteit van 
Dick Berlijn? Of de vele vaccinatiedoden? Of de ING die instort? Of de joodse samenzwering?

Zeker allemaal wél feiten? Of zouden we dát misschien onder het kopje “propaganda” kunnen 
scharen?
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Ko 
23 maart, 2010 om 18:23 

@ Lulletje Tunneltje Molletje

Vaccinatie Maffia, Banken Maffia, Zionistische Maffia, Staats Maffia, etc… allemaal feiten…

Leuk gestoord Maffia-baantje van je als “professional”?

MEER DAN 200.000 PROFESSIONALS 
WERKEN IN NEDERLAND SAMEN OM ONGEHINDERD 
MET STAATSTERREUR DOOR TE KUNNEN GAAN
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AIRVD 
23 maart, 2010 om 18:47 

Ondertussen stoppen ze elkaar geld toe, smerige corrupte bende.

http://nos.nl/artikel/145776-kabinet-wil-uitleg-schipholbonus.html
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Justus 
23 maart, 2010 om 19:17 

De dorpskekken AIRVD en Ko zijn weer present. Ik wilde net Brocoli er bij roepen, maar 
constateer dat alles van hem is opgeruimd. Valt ook niet mee om reacties te schrijven zonder 
kapitalen met woorden als maffia en gestoord in bijna iedere regel.
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aart-liberty 
24 maart, 2010 om 04:51 

@ Justus

Wat zijn dat nou weer, dorpskekken? Ook een heel beetje gestoord, maar dan in kapitalen?
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Charles 
24 maart, 2010 om 09:12 

@Tunneltje 

Vooralsnog is jouw bijdrage (12.55) wel de beste hier.
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MEER DAN 200.000 PROFESSIONALS 
WERKEN IN NEDERLAND SAMEN OM ONGEHINDERD 
DE STAATSTERREUR DOOR TE KUNNEN LATEN GAAN

Ben benieuwd wat (naast Sjarrel, Knulletje en Jutmuts) die andere 199.997 “professionals” zoal 
doen…
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theiz: Naar mijn mening is er maar 1 oplossing: Grote schoonmaak! Waar moet deze...  •  2 
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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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