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Telegraaf haalt K-stuk direct van site 
Door: Micha Kat op 24 april, 2011 in Algemeen, 22 Comments 

DE VOLKSVERLAKKER PRESENTEERT ZIJN PRO-
KALBFLEISCH BRONNEN; TOPJOURNALISTIEK! * STRIJD TEGEN CORRUPTE 
MSM GAAT STEEDS BETER * ZE HELPEN ZICHZELF AFGROND IN!

In wat niet anders kan worden gezien dan als de aftocht van een jankende en gewonde jakhals 
heeft De Telegraaf het Kalbfleisch-artikel van Harry van Gelder [alle backgrounds] reeds na 
enkele uren van de website gehaald nadat het werd overspoeld met honende comments.

Snowball mailde ons reeds gisteren: Er stond vanmorgen een lang artikel om [de klokkenluider] 
zwart te maken en Kalbflesch te ontkrachten in de Telegraaf. Dit artikel heeft nog geen uur online 
gestaan en is er in alle haast afgehaald. Ik ben aan het kijken of ik hjet uit Google caxhe kan 
trekken. Kennelijk is dit op hogere hand verzocht. Misschien dat er extra info instaat. Bij de 
telegraaf zijn ze wel zo stom om zelf de strop aan te reiken. Zo is het maar net! Het broddelwerk 
van Van Gelder slaat als een boemerang op de Pedograaf terug! Wat zijn ze dom aan de Basisweg 
onder ‘leiding’ van Sjuul ‘het lekkerste broodje’ Paradijs! Maar wat denken ze nou? Onder het 
nieuwsverhaal over Kalbfleisch stonden bijna 200 comments en die waren vrijwel allemaal 
verwoestend voor de kale man! Gaan ze een beetje proberen in strijd met alle feiten en met de 
mening van hun eigen lezers een corrupte en meinedige ex-rechter lopen witwassen! De Telegraaf 
is als een slager in Cairo die voorbijgangers zijn zaak in sleurt en de moslims dwingt varkensvlees 
te eten! O nee, een broodje varkensvlees! En dan hebben we het nog niet eens over de morele kant 
van de zaak: het kapotmaken van een dappere klokkenluider die enorme misstanden aan het licht 
brengt in de Nederlandse rechtspraak!

Intussen is ook De Volkskrant in actie gekomen pro-Pieter. Geen enkel onderzoek gedaan, geen 
relatie gelegd tussen de affaire-Westenberg en de affaire-Kalbfleisch, op geen enkele wijze 
gekeken naar de feiten. Nee, het stuk is voor 100% wat ze in de rechtszalen in de VS verstaan 
onder character evidence: goed, your honour, zegt de advocaat van de verdachte, de moord mag 
dan zijn bewezen, maar luister! Mijn client is zo’n aardige man en hij helpt altijd oude vrouwtjes 
over te steken en gisteren heeft hij nog 100 dollar overgemaakt naar de slachtoffers van 
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Fukushima! Het is medelijkwekkend. Zeker als we gaan kijken naar de mensen die in het stuk pro-
Pieter in de bres springen!

Mensen van zijn kakkers-voetbalclub toen hij nog Pietertje was, 
dan krijgen we een ‘dispuutsgenoot’ opgediend die als een kamikaze voor Kalbfleisch in de bres 
springt ‘heus niet omdat hij toevallig een dispuutsgenoot is’. Deze man, advocaat Grapperhaus, 
is partner op het kantoor van Arnold Croiset van Uchelen, de advocaat van Westenberg en 
Beatrix, maar dat terzijde. Tenslotte betreedt Arthur Docters van Leeuwen het strijdperk die een 
opdracht van tonnen heeft verstrekt aan de vrouw van Kalbfleisch -met verwoestende gevolgen 
voor de AFM- tot over zijn oren in de affaire-Demmink zit en nota bene samen met de pedofiele 
SG in de advisory board van de Roosevelt Stichting! Lees hier meer over de relatie tussen Docters 
van Leeuwen en Demmink. Je vraagt je werkelijk af of ze dit soort stukken bij De Volkskrant zelf 
wel serieus nemen!

 

 

 

22 Responses to “Telegraaf haalt K-stuk direct van site”

Feed voor dit bericht 

liesbeth 
24 april, 2011 om 8:01 

Die Demmink zie je ook nooit op het journaal of wat voor tv 
progamma dan ook .Hij wordt bewust uit de publiciteit gehouden 
zodat de gewone man al helemaal niet weet waar het over gaat 
en wie hij werkelijk is.Daarom is het ook zo moeilijk om hem aan te pakken,als de 
kranten/media niet meewerken dan hebben ze zo absurde macht.Met Kalbfleisch ligt het iets 
anders die 
was/is toch iets meer bekend bij het publiek,is ook wat vaker te zien geweest,dan komen de 
verhaaltjes van “vrienden”over 
hoe aardig en correct de man wel niet is.Dat is nu even het spel vd media>Het zgn imago 
herstel. 
Maar ik denk dat Kalbfleisch niet te handhaven valt en dat hij 
ausradiert met een rotsmoes en veel hulp achter de schermen gaat verdwijnen. 
Het is z,on ongelovelijke corrupte club hier in 
Nederlamd dat zich sinds een aantal jaren zo veilig voelt en door hogere machten wordt 
beschermd dat we ons echt ernstig kunnen gaan afvragen waar dit allemaal toe kan leiden. 
De publieke opinie is erg belangrijk,maar hoe krijg je hun attentie als het ook nog eens om 
best wel saaie kost gaat,ik bedoel alles wordt afgedekt met moeilijke woorden en ellenlange 
procedures,waar dan ook weer niks uit komt,dan zijn de meesten niet meer geinteresseert of 
het vergeten. 

•
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Als de media het dan ook nog allemaal toedekt met “de mantel der liefde” dan zal het toch 
wel allemaal goed zijn? denkt het gros. 
Dat de volkskrant hier nu net zo hard aan mee doet valt me gruwelijk tegen en die kunnen 
we dus ook afstrepen. 
Ik vraag me af of er al een telefoontje naar het koningshuis geweest is…

Omstreden. Wat vind jij?  6  3 (+3) Log eerst in
jan bouma 
24 april, 2011 om 8:18 

Een passend comment hierbij. “Toeval bestaat niet!” Voor de context zie mijn blogs en bij 
@aadverbaast.wordpress.com 
== 
Context: aadverbaast.wordpress.com 
== 
de zondagochtendoverpeinzing – 1e Paasdag 2011 -. 
“..De onschuld en de blijheid van een kind..” 
Ik blijf in een passende Paasstemming. Laten we eens kijken (opnieuw) naar Roderick 
Vonhögen die te gast was bij P&W. Zie: player.omroep.nl/?aflid=124060… 
en koppelen we zijn “blijde onschuld” die hij uitdraagt in die uitzending, ook als moderne 
internetpastor, nu eens aan de positie van ‘de Pers en Media’ die zich net zo onnozel 
presenteren. Ik preludeer op de keuze van de at random generator. Die koos pagina 139. Ik 
zal navolgend klein fragment overnemen. 
(pg. 139) 
== 
Nog een paar regels die we aan ‘de Pers en Media’ zullen besteden. Tenslotte gaat dit boek 
ook over hun verzaken. Zou je, zoals ik gedaan heb… (zie: ‘de weekly Mithras’ met daarin 
opgenomen de klacht richting de Raad vd Journalistiek) hen terecht in de beklaagdenbank 
zetten, is het een sardonisch genoegen om hun “verweer” aan te horen en vervolgens te 
fileren en wel als volgt:

“..Meneertje…” Zo zullen zij zeggen “wij doen nu juist alles w e l waar u ons beschuldigt 
dat n i e t te doen…”

(U laat dat verhitte neerbuigende toontje even rustig over u heengaan, kijkt de aangeklaagde 
gedurende enige minuten peinzend aan en zegt dan namens mij: “ja… uw secretaris van het 
Genootschap van Hoofdredacteuren, Van der Meulen, had het er ook al moeilijk mee…”; 
die schreef namelijk “dat het te moeilijk voor ‘m was” – zie dit boek -; het ging hem boven 
de pet, en dergelijke lieden kunnen dus maar beter, zoals gebeurt, via Dante’s Inferno aan 
hun eind komen! 
(Dr Jekyll and Mr Hyde are everywhere..)

Nu hebben we het punt bereikt binnen het functioneren van het huidige communale 
wereldgeweten dat we niet langer “voor zoete koek willen slikken” de dagelijkse ellende en 
ergernissen die terreurbuis en krant over ons uitstorten als een zogenaamd onafwendbaar 
natuurgebeuren waaraan de mensheid niet zou kunnen ontsnappen. 
== 
Allen een goede 1e “Paasdag”! Namens de paashaas.

Waardering:  3  1 (+2) Log eerst in

•

jan bouma 
24 april, 2011 om 8:22 

http://player.omroep.nl/?aflid=12406021

•
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Waardering:  3  1 (+2) Log eerst in
groot 
24 april, 2011 om 8:46 

Character evidence van iemand die Pieter ook persoonlijk kent

Ïk kende hem goed,hij bepaalde zijn rechtspraak op de kontakten in zijn netwerk. Is dat nu 
rechtspraak, of maatschappelijk draagvlak? Tegenspraak werd afgedaan als rancuneus of 
kletskoek! Op een bepaald niveau kan men zich dat permitteren! Met deze kwestie wordt in 
ider geval meer duidelijk hoe onze Rechtspraak (niet) functioneert, zeker omtrent meer 
gewichtige zaken ( o.m. kwestie Poot). 
Piet, Almere | 11:45 | 15.04.11

http://www.telegraaf.nl/binnenland/9540832/__OM__Kalbfleisch_verdacht_van_meineed__.h

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

•

liesbeth 
24 april, 2011 om 9:13 

Bah,allemaal diezelfde volgevreten en gezopen koppen!

Omstreden. Wat vind jij?  5  3 (+2) Log eerst in

•

janh 
24 april, 2011 om 9:20 

@liesbeth,

Weet je ambtenaren zijn eigenlijk niet zo machtig er is maar een handje vol die slim is en de 
rest zijn volgelingen. Vaak zijn het mensen die geen visie hebben en binden zich wat tegen 
hun gezegd word. Daar zijn die mensen tevreden mee dat is hun leven. Als je wat mondiger 
bent en ook nog eens buiten het ambtenaren apparaat werk ervaring hebt opgedaan en 
ideeën hebt over je werkzaamheden word je de mond gesnoerd door de baas het is een 
dictatuur. Buiten de ambtenarij hebben vele Nederlanders zich ontwikkeld op een geweldige 
manier, van hoog tot laag personeel en zodoende hun bijdragen geleverd aan de 
maatschappij.Met andere woorden het moet toch mogelijk zijn om het kwaad aan te pakken. 
De buitenwacht moet bewust worden van hun macht tegen dit kwaad. 
Janh

Waardering:  3 1 (+2) Log eerst in

•

Zambezi 
24 april, 2011 om 10:00 

@Micha ik weet niet of jij het artikel gisteren zelf ook nog heb kunnen lezen. Ik in viel bij 
het lezen van m´n kruk. Duidelijker witwas operatie kon gewoon niet. Vader en zoon Poot 
door de modder gehaald, zwart maken van de klokkenluider en last but not least werd jij 
beschuldigd van het bedreigen van een Telegraaf journalist. Iets in de trant van ik weet je te 
vinden. lijkt me duidelijk geval van smaad waar als het mij betroffen had ik zeker aangifte 
had gedaan. Dus ik hoop dat het stuk nog boven water komen kan je er linea recta mee naar 
het politieburo.

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

•

liesbeth 
24 april, 2011 om 10:04 

@zambezi

•
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weinig kans

Waardering:  1  2 (-1) Log eerst in
lastigeleipo 
24 april, 2011 om 10:04 

eigenlijk moet er hier openlijk gebrainsormd worden over de middelen en de kans van 
slagen die ze hebben, betreffende het aanpakken van deze lui…

Waardering:  3  1 (+2) Log eerst in

•

liesbeth 
24 april, 2011 om 10:07 

@ janh 

Ja,ik weet het de ambtenarij zijn maar volgelingen en de helft 
weet niet te veel en is bang voor zijn baantje (heb ervaring zat met gemeentes en 
procedures)Maar ook die kleintjes die omwille van het eigen geld de zaak in stand houden 
zijn schadelijk! En de arrogante houding van menig ambtenaar is stuitend,dus geheel 
onschuldig zijn ze niet

Omstreden. Wat vind jij?  5  3 (+2) Log eerst in

•

liesbeth 
24 april, 2011 om 10:10 

Het is allemaal gemeengoed geworden en vergeet niet dat meer dan de helft vd bevolking 
gedrogeert is dmv medicijnen,drugs en andere schadelijke stoffen. 
De trance zit er diep in!

Omstreden. Wat vind jij?  4  4 (0) Log eerst in

•

liesbeth 
24 april, 2011 om 10:13 

Aan de wakkere zal het niet liggen,die kampem staan lijnrecht tegenover elkaar… 

We kunnen alleen nog hopen dat de grote groep 
als slag bij heldere hemel het lcht gaat zien..

Amen

Waardering:  3  4 (-1) Log eerst in

•

lastigeleipo 
24 april, 2011 om 10:13 

en nee, geen scheldkannonades en verwensingen, maar serieus te overwegen 2de opties….

Waardering:  0  2 (-2) Log eerst in

•

liesbeth 
24 april, 2011 om 10:20 

goh,die trol is er ook weer…

Waardering:  2  2 (0) Log eerst in

•

Palm99 
24 april, 2011 om 10:56 

•
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De Telegraaf vertegenwoordigd de vaak foute onderbuikgevoelens van de vaak simpele 
Nederlander.

Waren het in de jaren 30 en 40 de Joden, zijn het nu de Noord Afrikaanse vluchtelingen, de 
Moslims en de vele anti Moslim gevoelens mede gevoed door herr Wilders, en niet te 
vergeten al die Zigeuners die volgens de meeste Nederlanders alleen maar stelen en roven.

Vele Nederlanders mede gevoed door de extreem rechtse ochtendkrant Dem Telegraaf 
krijgen dan ook voortdurend een natte broek door derden als zondebok aan te wijzen.Ze 
lijken zelf namelijk dan ook zo superieur. 

Het demoniseren van vaak diverse bevolkingsgroepen binnen Europa zal dan ook tot gevolg 
hebben dat hoe raar het nu dan ook klinkt genoicide op grote schaal zal plaatsvinden. 
Niet alleen de Telegraaf en overige extreem rechtse beerputten lijken hier voor zorg te 
dragen maar wat niet te denken van de Franse overheid die Zigeuners als EEG ingezetenen 
a la joodse vluchtelingen anno jaren 30 vorige eeuw weer terug sturen. 

Zelf kom ik regelmatig in de voormalige Oost Blok landen en constateer daar extreem 
rechtse tendensen jegens de Zigeunerbevolking. Het is volgens mij dan ook slechts een 
kwestie van tijd dat de slachting van Bosnie herhaalt zal worden maar in dat geval op de 
Zigeunerbevolking.

Dit wordt dan ook mede gevoed door een ondermaatse Europese pers die de vaak corrupte 
Politicy nabouwen en vele Europeanen opzetten tot vreemdelingenhaat.

Al onze binnenlandse corrupte problemen zullen volgens mij dan ook binnen enkele jaren 
overschaduwd worden door enorme veranderingen binnen Europa waar wij nu nog geen 
weet van hebben. Ook binnen dit draaiboek zal de Telegraaf weer mede verantwoordelijk 
zijn voor het demoniseren van.

Echter Micha, ik begrijp nog steeds niet waarom jij ooit bij deze foute krant hebt 
gesolliciteerd. Zat je in de put, was je even de weg kwijt, vertel eens hoe dat nu eigenlijk zit. 
Wat ik tevens opvallend vind is dat de Telegraaf jou nimmer aanspreekt op jouw aanvallen. 
Is deze site een klucht namens de AIVD of hoe moet ik het zien. Dit zou mij overigens niet 
verbazen aangezien de dienst ook bij mij weten bij Politieke Partijen laat infiltreren om de 
assertieve Hollanders in beeld te krijgen.

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
Ko 
24 april, 2011 om 10:57 

@ de link van groot naar telegraaf

Dacht, zal ook even een reactie achterlaten, maar het moderatieteam vond dat het niet 
paste…

” 
NMa, staat dat voor Nationale Maffia?

Hoe zit het ook al weer in ons gehersenspoelde landje?

WAR IS PEACE, FREEDOM IS SLAVERY, en IGNORANCE IS STRENGTH

en ONS RECHT is ONRECHT 
”

•
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Ok, ik moet toegeven, dit ging wel ERRUG ver, wat ik hier op te merken had… :)

Waardering:  3  1 (+2) Log eerst in
liesbeth 
24 april, 2011 om 11:00 

@palm99

En wat te denken van Portugal,en Brazilie zwaar dictatoriaal 
en discriminerend

Waardering:  2  3 (-1) Log eerst in

•

liesbeth 
24 april, 2011 om 11:02 

Ik denk dat die assertieve nederlanders allang in beeld zijn je wordt immers “gevolgd ” 
vanaf je geboorte..

Waardering:  3  3 (0) Log eerst in

•

liesbeth 
24 april, 2011 om 11:03 

@ ko 
;)

Waardering:  2  3 (-1) Log eerst in

•

Captian Hook 
24 april, 2011 om 13:37 

Kon volgende nog uit de RSS feed van de telegraaf halen.

De val van Pieter Kalbfleisch 
Gisteren, 10:46 
Het lot van Pieter Kalbfleisch hangt af van de getuigenis van de 64-jarige griffier Marlous 
van der Togt. De vrouw vindt haar ex-minnaar corrupt. Maar na lezing van de stukken blijkt 
dat daarop wel wat valt af te dingen. Van der Togt had eind jaren tachtig van de vorige 
eeuw een relatie met Kalbfleisch, die toen net gescheiden was. Volgens haar heeft de 
gevallen topman toentertijd in een geschil over een grondtransactie bij Schiphol (beter 
bekende als de Chipshol-zaak) contact gezocht met rechter Hans Westenberg, die hij kende.

Waardering:  2  0 (+2) Log eerst in

•

joep 
24 april, 2011 om 14:57 

hier staat het meesterwerk uit De Telegraaf van onze Van Gelder:

http://splitsen.wordpress.com/2011/04/23/de-val-van-pieter-kalbfleisch/

ook maar even een kopietje; anders is het zo maar weg:

DE VAL van Pieter Kalbfleisch 
Geplaatst op 23 april 2011 door splitsen

Teruggetreden NMa-topman speelbal in bizar proces

DE VAL van Pieter Kalbfleisch

•

pagina 7 van 15Telegraaf haalt K-stuk direct van site « Klokkenluideronline

24-4-2011http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/8357/telegraaf-haalt-k-stuk-direct-van-site.h...



• Pieter Kalbfleisch trad vorige week tijdelijk terug als directeur van kartelwaakhond NMa. 
Na een beschuldiging van meineed lijkt zijn carrière kapot. FOTO: SERGE LIGTENBERG

PIETER KALBFLEISCH, de vorige week tijdelijk teruggetreden directeur van 
kartelwaakhond NMa, is al veroordeeld zonder dat er een 
proces aan te pas isgekomen. Maar heeft de zich in glamourkringen buitengewoon soepel 
bewegende Kalbfleisch zich ook daadwerkelijk 
schuldig gemaakt aan meineed en belangenverstrengeling? Heeft de ex-rechter ervoor 
gezorgd dat de broer van zijn vriend werd bevoordeeld bij een vonnis, eind vorige eeuw? De 
tegenstanders van Kalbfleisch verschijnen juichend op de televisie om te vertellen over 
schandelijke corruptie 
bij de rechterlijke macht in Den Haag. „Maar er is nog niks bewezen”, zegt een 
woordvoerder van Kalbfleisch. „Het enige is dat de rijksrecherche 
een onderzoek naar meineed instelt.”

• Vader Jan en zoon Peter Poot rekenden in de Chipshol zaak op minstens € 100 miljoen 
euro schadevergoeding. FOTO: DIJKSTRA BV

door HARRY VAN GELDER 
AMSTERDAM, zaterdag 
Het lot van Pieter Kalbfleisch hangt af van de getuigenis van de 64-jarige griffier Marlous 
van der Togt. De vrouw vindt haar ex-minnaar corrupt. Maar na lezing van de stukken blijkt 
dat daarop wel wat valt af te dingen. Van der Togt had eind jaren tachtig van de vorige 
eeuw een relatie met Kalbfleisch, die toen net gescheiden was. Volgens haar heeft de 
gevallen topman toentertijd in een geschil over een grondtransactie bij Schiphol (beter 
bekende als de Chipsholzaak) contact gezocht met rechter Hans Westenberg, die hij kende.

De bedoeling was, volgens de griffier, om de rechtszaak onrechtmatig te beïnvloeden ten 
gunste van ondernemer Harry van Andel, de broer van een goede studievriend van 
Kalbfleisch. Westenberg kreeg de rechtszaak toegewezen en vonniste voordelig voor Van 
Andel. Het oordeel ging ten koste van Jan Poot, de andere partij in de transactie. Hij voelde 
zich voor honderden miljoenen euro’s benadeeld. Het was het begin van een inmiddels 
twintig jaar durende juridische strijd vol moddergooien en reputatieschades.

Tegenstanders

De tegenstanders van Kalbfleisch laten zich meteen goed kennen. Als ze vernemen dat De 
Telegraaf met een verhaal over de zaak bezig is en vragen stelt over de verklaring van 
kroongetuige Marlous van der Togt tegen haar ex-geliefde Kalbfleisch, belt een 
medestander van Poot op, genaamd Micha Kat. Briesend klinkt het door de telefoon: „Je 
werkt voor een corrupte organisatie. Hoe durven jullie een moedige vrouw die corruptie bij 
de rechterlijke macht aan de kaak stelt, onderuit te halen.” Kat voegt er dreigend aan toe: 
„We weten je te vinden!” Er staat op dat moment nog geen letter op papier…

Het moet eind jaren tachtig zijn geweest toen Pieter Kalbfleisch volgens Marlous van der 
Togt opgewonden haar kamer op de rechtbank binnenliep. De toenmalige rechter had net 
een telefoontje van zijn vriend Van Andel gekregen, „die grote ruzie had”. Hij vroeg, 
volgens de getuige, waar rechter Hans Westenberg was, die hij niet kon vinden. Als de 
vrouw een paar dagen later Kalbfleisch weer ontmoet, is ze nieuwsgierig: „Heb jij 
Westenberg nog gesproken?” Kalbfleisch antwoordde dat hij Westenberg had gevraagd de 
rechtszaak op zich te nemen als er een zaak van zou komen, verklaart de griffier aan de 
rechter-commissaris. „Hij wilde de zaak met Van Andel oplossen.”

Waar het gesprek tussen de toenmalige rechters plaatsvond, kon ze niet vertellen. Want ze 
was er geen getuige van geweest. Ook had ze nog nooit gehoord van de naam Poot of 
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Chipshol. Wel wist de beambte haarfijn te vertellen, wat haar tegenstond. „Kalbfleisch heeft 
Westenberg verteld over de belangen die speelden bij Van Andel en vroeg deze de 
rechtszaak te doen. Daaruit begrijp ik dat beinvloeding de bedoeling was”, zegt de ex-
geliefde van Kalbfleisch. Het is de uitspraak waar de zaak tegen de NMatopman om draait.

Opmerkelijk is dat getuige Van der Togt in een brief van afgelopen december aan haar 
voormalige geliefde schrijft, dat ze helemaal niet gelooft dat de rechtsgang negatief is 
beïnvloed. „Ik ga ervan uit dat rechter Hans Westenberg naar eer en geweten heeft 
gehandeld en niet jouw partij heeft laten winnen”, schrijft ze Kalbfleisch. Geen 
beïnvloeding dus.

De woordvoerder van Poot wordt kwaad als hij hiermee wordt geconfronteerd. Volgens 
hem heeft Marlous van der Togt een paar weken geleden in de rechtszaal het allemaal 
duidelijk uitgelegd. Alles in de brief aan Kalbfleisch is waar, behalve de opmerking over de 
integriteit van Westenberg. Die had de griffier er namelijk ingezet om Kalbfleisch te 
misleiden. Ze wilde namelijk niet dat de NMa-directeur wist dat zij in 2007 een anonieme 
brief over de zaak aan een journalist van Nieuwe Revu had verstuurd, waarin stond dat 
Westenberg en Kalbfleisch met elkaar over Chipshol hadden gesproken.

Anonieme brief

De anonieme brief die veel stof doet opwaaien, verschijnt meer dan tien jaar na het voorval 
in de rechtbankkamer van Van der Togt. De late reactie was wel te verklaren, zei de griffier. 
Want ze raakte boos en verontwaardigd, toen ze in 2007 in Nieuwe Revu las dat rechter 
Hans Westerberg zei dat hij niet partijdig was geweest. Ineens begreep ze de vroegere 
opwinding van Kalbfleisch. Haar geweten begon te knagen, waardoor ze anoniem in de pen 
klom.

Een moment van morele verontwaardiging deed zich drie jaar later weer voor. Toen de 
vrouw vernam dat glamourkoning Kalbfleisch de inhoud van de brief als „kletskoek” 
bestempelde. Boos en gekwetst stapte ze in vertrouwen naar mr. Hans Hofhuis, 
oudpresident van de Haagse rechtbank. Van der Togt wilde graag haar geheim met Hofhuis 
delen, maar wenste niet als aangever bekend te worden. De oud-rechtbankpresident stak 
daar echter een stokje voor door al snel in het gesprek te vragen of Van der Togt de 
anonieme brief had geschreven. Toen de griffier daar bevestigend op antwoordde, kon 
Hofhuis niet anders doen dan „het geheim’’ te delen met zijn baas, waardoor de anonimiteit 
van Van der Togt niet meer kon worden gegarandeerd.

De griffier neemt het Hofhuis kwalijk dat hij de vraag heeft gesteld. In een brief aan hem 
schrijft ze dat ze geen zin heeft „in beerputten, verhoren, gegooi met modder’’. Ze schrijft er 
„doodziek van te zijn, huilbuien, spanningen en hoofdpijnen te hebben”. De vertrouwelijke 
gang naar de oud-rechtbankpresident vindt Van der Togt achteraf het „slechtste advies dat 
ik mijzelf ooit heb gegeven”. Het spijt de biechtvader. Maar als oud-president en rechter 
stond hem niet anders te doen dan zijn meerderen in te lichten.

Het is niet de laatste keer dat we Hofhuis tegenkomen. De Haagse rechter speelt ook een 
cruciale rol in een andere uitspraak van Marlous van der Togt. De vrouw getuigde dat ze al 
maanden bang is dat haar iets zal overkomen. „Ik woon in dezelfde stad als de heren. 
Hofhuis heeft gezegd dat als ik onder de tram geduwd zou worden, hij zou weten uit welke 
hoek het kwam.”

Het kamp-Kalbfleisch is ervan overtuigd dat dit niet zo is gezegd. Advocaat R. Duk van het 
gerenommeerde kantoor De Brauw Blackstone Westbroek wil dat de Raad voor de 
Rechtspraak ingrijpt, omdat deze opmerking groot is opgepakt in de media en Kalbfleisch 
„bijzonder heeft geschaad”. Raadsman Duk wil dat duidelijk wordt dat Hofhuis dit niet zo 
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heeft gezegd. En „dat de getuige dus met haar verklaring mr. Westenberg en mijn cliënt ten 
onrechte in een wel uiterst kwaad daglicht heeft gesteld”. De Raad voor de Rechtspraak wil 
er echter zijn vingers niet aan branden en verwijst naar Hofhuis. Die is tot nu toe niet 
bereikbaar voor commentaar.

Aan de grond

Volgens de woordvoerder van de familie Poot is het een schande dat de getuige, „een erg 
moedige vrouw”, helemaal aan de grond zit. „De rechter krijgt een vergoeding voor zijn 
advocaatkosten en zij moet haar rekening zelf betalen. Het kamp-Poot weet zeker dat de 
vrouwelijke griffier corruptie in de rechterlijke macht aan de kaak stelt. Projectontwikkelaar 
Poot doet daarom aangifte tegen Kalbfleisch en beschuldigt hem van meineed, 
belangenverstrengeling en corruptie. Ook wil Poot dat alle vonnissen van Kalbfleisch en 
Westenberg onder de loep worden genomen.

De aangifte van Poot gaat verder dan het onderzoek van de rijksrecherche. „In de 
zaakKalbfleisch wordt alleen een verdenking van meineed onderzocht”, zegt een 
woordvoerster van het Parket Utrecht. Het onderzoek tegen Westenberg dat al vanaf oktober 
2009 loopt, is breder van opzet. „Bij hem wordt meineed, belangenverstrengeling en 
valsheid in geschrifte onderzocht.” Volgens de woordvoerster wordt hard aan het onderzoek 
gewerkt, maar ze heeft geen idee wanneer ze zijn afgerond.

De getuigenis van griffier Van der Togt staat lijnrecht tegenover die van haar ex-geliefde 
Kalbfleisch en haar bewonderaar Westenberg. (Met Westenberg had ik zakelijk contact en 
een beetje privé, aldus Van der Togt). Beide voormalige rechters ontkennen onder ede dat 
ze inhoudelijk met elkaar hebben gesproken over de Chipsholzaak. Ook zeggen ze geen 
zaken met de inmiddels overleden Harry van Andel te hebben gedaan. „Je diskwalificeert 
wel erg gemakkelijk twee in onafhankelijkheid afgelegde verklaringen. Ik laat dan maar dat 
Hans (Westenberg), wiens integriteit je in je brief zelf bevestigt, zich altijd in alle 
omstandigheden als een uiterst onafhankelijke rechter heeft laten kennen”, schrijft 
Kalbfleisch aan Marlous van der Togt.

De gevallen Nma-topman beklaagt zich bij zijn voormalige minnares dat ze niet eerst 
contact met hem heeft gezocht, omdat alles dan duidelijk was geworden. Hij legt haar uit 
dat hij de rechtszaak over Chipshol niet kon weigeren uit belangenverstrengeling, zoals Van 
der Togt stelde, maar omdat hij op een andere afdeling werkzaam was. „De Chipholszaak 
viel in de sector civiel. Bij aanvang van de zaak werkte ik in de sector familie en jeugd.”

De familie Poot gelooft niks van de verklaringen van de societyfiguur Kalbfleisch. Vader 
Jan en inmiddels ook zoon Peter Poot zijn complotdenkers pur sang. In juni vinden er in 
Amsterdam getuigenverhoren plaats over de vervanging van drie rechters in Haarlem. „Een 
grote zaak”, zegt de woordvoerder van Poot. Hij legt uit: „Een paar jaar geleden wint Poot 
een rechtszaak in de Chipsholzaak tegen Schiphol. Maar toen er over de schadevergoeding 
moest worden gesproken, werden de drie rechters vervangen en rolde er een magere 
schadevergoeding van € 16 miljoen uit.”

Dat was veel minder dan de minstens € 100 miljoen waarop de familie Poot had gerekend. 
De woordvoerder voorspelt vuurwerk. Poot procedeert door tot hij helemaal in het gelijk 
wordt gesteld. Ondertussen kent de zaak-Kalbfleisch alleen maar verliezers. Getuige Van 
der Togt zit gebroken thuis en de carrière van de NMa-directeur is kapot, zonder dat er in 
een proces schuld is vastgesteld.

De Telegraaf 23-04-2011

Overigens: nu maar zorgen dat er snel een grondig onderzoek en proces komt. Daar heeft 
deze “man” Kalbfleisch recht op. 
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Ieder ander zou van zijn bed af gelicht zijn, deze man krijgt nog alle gelegenheid om sporen 
te verdonkeremanen.

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
niels92 
24 april, 2011 om 15:09 

Hallo allemaal,

Op deze link is het document ook te lezen (en te downloaden!) met betere kwaliteit. 
http://uploading.com/files/7567b95b/De%2Bval%2Bvan%2BPieter%2BKalbfleisch.docx/

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in

•

Laat een reactie achter

You must be logged in to post a comment.

« TELEGRAAF: KILL DE KLOKKENLUIDER!

Playlist JDTV

De Vaatstra files

pagina 11 van 15Telegraaf haalt K-stuk direct van site « Klokkenluideronline

24-4-2011http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/8357/telegraaf-haalt-k-stuk-direct-van-site.h...



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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