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Hoge bomen krijgen lagere straffen

Het OM eist geen onvoorwaardelijke maar voorwaardelijke straffen van 2
maanden voor Kalbfleisch en 4 maanden voor Westenberg, terwijl de richtlijn
is onvoorwaardelijke straffen bij meineed. Helemaal voor oud-rechters, maar
omdat deze "hoge bomen veel wind hebben gevangen" is de eis lager. Een
opmerkelijke vorm van klassenjustitie. Terwijl iedereen zou denken dat het
nóg erger is als een rechter meineed pleegt, levert dat blijkbaar een lagere
strafeis op dan normaal. Reden: de arme heren hebben zoveel publiciteit over
zich heen gehad. Voor wie twijfelt aan de schuld van beiden, een korte zin uit
de verklaring van de ex-vrouw van Kalbfleisch: "Pieter liegt gewoon".

‹ Terug naar het overzicht

12 reacties op dit artikel:

Op de zitting van 9 nov. j.l. bleek dat mr. Kalbfleisch kort voordien een notitie
overlegde om twijfel te zaaien omtrent de betrouwbaarheid van getuige v.d.Togt.
Hij werd daarvoor door rechter Krol berispt. Ware daaraan behoefte geweest dan
had de rechter-commissaris dit op zijn verzoek kunnen doen. Wellicht ware
rechter Krol in overweging te geven mr. Kabfleisch te laten onderzoeken door het
Pieter Baancentrum, m.n. op de vraag hoe het komt dat 'hoge bomen' zo
gemakkelijk liegen.
- door Hans Verhulst (Innovatief Denkschap) op 13 november 2012

AD: Arme Demmink. Geen lintje, geen ballen, geen dagvaarding. Was en blijft een
SG: schijtgozer!
- door Boer Koekoek op 12 november 2012

AD dagvaarding al ontvangen? Neen, belt dan eens met Hans Westenberg, voor
advies. Kost een paar centen, maar dan hebt je ook wat.
- door P.S.M. Welbergen  op 12 november 2012
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Uw ideaal van Schiphol stad dat meer dan twintig miljard waard geweest was voor
Nederland is door dat groepje platgewalsd. Als dan een meinedige rechter inschat
dat van U twee miljard is afgepakt, in ieder geval hebben de boeven hier weer
eens twintig miljard van de belastingbetalers verbrand.
Het bevreemdt mij dat een taakstraf een taakstraf wordt genoemd. Daarmee
geven ze aan dat in nederland ook honderdduizenden onschuldige mensen
levenslang gestraft worden. Want die moeten dag in dag uit jaar in jaar uit onder
hoge druk tomaten plukken, dozen sjouwen, luiers verschonen, wc schoonmaken,
afval sorteren, etc., voor een karig loontje of zelfs alleen maar behoud van
minder dan een halve minimumuitkering.
U kunt veel groters maken dan Schipholstad. Dat is weer demokratie invoeren, te
beginnen in Nederland. Daar zijn tienmaal zoveel parlementsleden voor nodig. Nu
heerst in nederland geperfektioneerd schijndemokratische plutocratie. Een groepje
boeven perst al negentig jaren struktureel semi openlijk de oranjes af en
verschuilt zich achter hen.
U staat sterker als U internationaal een bekende positieve beeldvorming heeft
opgebouwd. Dat gaat het goedkoopst met een politieke beweging, bijvoorbeeld
voor invoering van demokratie. En er zijn ook wel commerciele interessante
projecten te bedenken zoals het verhandelen van inherent veilige goedkopere
kerncentrales.
- door GoldMorgCom op 12 november 2012

Zeer geachte heren Poot,

We zijn wsch weer teruggezakt tot in de eind-VOC tijd, zelfs de gehele justitie is
nu verziekt. Dat de OM niet wil inzien dat de terecht afgezette nMA-er ondanks
zijn naam totaal NIET HALAL is. Mooie smoesjes bedacht, openbaarheid van slecht
gedrag is dus zgn. "schadelijk" voor liegende schepsels.
Dus alleen een symbolisch vonnis.
Hierna weer samen eten en borrelen, in grotere alg. justitiële kring.
Hoera, de (kwade) cirkel is weer gesloten, smoezelen maar.
Vertrouw erop dat u beiden sterk blijft.
- door Krsna op 11 november 2012

Rookgordijnrechtspraak!
- door Vrouwe Justitia op 11 november 2012

Als de mening van het Openbaar Ministerie is dat de publiciteit over de zaak
Westenberg - Kalbfleisch als straf moet worden opgevat en dat daarom een lage
en voorwaardelijke gevangenisstraf geeist wordt, is het aan de rechter om alles
tegenover elkaar goed af te wegen.

Als ik rechter zou zijn, zou ik kunnen overwegen een zwaardere straf dan door het
OM geeist op te leggen.

Immers als de rechter een naar het oordeel van alle slachtoffers een te lage straf
oplegt, zal de reactie zijn dat er nog publiciteit gegeneerd wordt over de
integriteit van de te laag gestrafte rechters.

Een te lage straf zal een aansporing zijn voor de niet tevreden gestelde
onderzoeksjournalisten.

Aan hen de taak om al hetgeen door het OM nog niet betrokken werd in de
onderzoeken en in het bepalen van de strafeis verder uit te diepen en daarover
veel publiciteit te genereren op internet of anderszins.

Kalbfleisch en Westenberg zullen jarenlang blijvend geconfronteerd worden met
zichzelf, omdat door de Nederlanders die verontwaardigd zijn na een te lage straf
gereageerd wordt met verdergaand onderzoek naar de werkelijkheid en de
waarheid over Chipshol en andere affaires.
- door NN op 11 november 2012

Sinds wanneer is publiciteit een strafmaat in de Nederlandse rechtspraak? Heb ik
een wetswijziging gemist..?
- door Rutger  op 10 november 2012

Volgens de hoogleraar 'Mensenrechten' en voormalig minister van Justitie Ernst
Hirsch Ballin behoort het Nederlandse rechtssysteem tot de 'beste ter wereld'.
Ook de voormalige 'super' p.g. Harm Brouwer is deze mening toegedaan. Opdat wij
dit niet vergeten bij het uiten van critiek m.b.t. de 'eisen' in de zaak van de van
meineed verdachte rechters.
- door appie b. broek op 10 november 2012

Het feit, dat J. Demmink -tot op heden- geen dagvaarding laat uitbrengen en
jaren S.G. is geweest, op het Ministerie van Justitie, zegt (niet) genoeg:
het zegt alles!
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- door P.S.M. Welbergen  op 10 november 2012

Geachte heren drs. J. Poot en drs. P.J. Poot,

(dit is een gekopieerde eerdere reactie met toevoeging over de hoge bomen).

Ondergetekende volgt met veel interesse uw advertentiebrieven in Trouw.
Diep respect voor uw inzicht, deskundigheid en volharding in uw missie, even
afgezien van het volstrekt logische zakelijk belang.
Bewondering ook voor uw moedige en goed onderbouwde vrije meningsuiting.
Chapeau!
Als strijder tegen vergelijkbaar onrecht door belangenverstrengeling, bedrog en
leugens bij bestuurders in het openbaar bestuur - ook met onverkwikkelijke
uitlopers naar een onbetrouwbaar integriteitadviesbueau, het OM en de recherlijke
macht - in een ander weliswaar klein dossier over de ontwikkeling van een
toeristisch-recreatief bouwproject via een ontwikkelingswedstrijd waarin de
winnaar zijn eerste plaats kocht via een ingepalmde wethouder (naam dossier:
Keelvenkwestie Someren Noord-Brabant; strijders: Groep Smeijers Someren; duur
intussen 8,5 jaar en zaak nog onder de rechter) volg ik uw zaak met veel
belangstelling.
Als sympatisant hoop ik voor u dat er op enig moment binnen afzienbare tijd
voldoende recht voor u is geschied - voor de poorten van de hel weggesleept zoals
ze dat zeggen - en dat u vervolgens de rust kunt vinden om daarvan te gaan
‘genieten’, maar ongetwijfeld doet u dat nu al.
Het enkele feit dat u die onbetrouwbare corrupte overheids”dienaars” annex
draaikonten en zakkenvullers eens goed bij hun strot hebt in het aanzien van hun
naasten, de vakwereld en het hele land moet ongetwijfeld reeds zoet smaken!!
Het zal de drive voor een goede afsluiting er zeker inhouden dat kan niet anders.
U hebt op de achtergrond meer sympatisanten in het bedrijfsleven dan u zelf erg
in hebt, zo is mijn vaste overtuiging, maar de tragiek is altijd dat dat vooral op
de achtergrond blijft en dat men toch zelf de kolen uit het vuur moet halen in
weerbarstige dossiers. Dat doet u met verve. Kost enorm veel kruim weet ik maar
als het dan goed afloopt - soms ja door een verrassende wending terwijl je het
niet meer verwacht - dan heb je ook wat!! Het komt u toe.
Ik wens u bijzonder veel succes en rendement toe op al uw inspanningen die in
mijn ogen mede het maatschappelijk belang dienen en het allerbeste verder!

O ja, en nog over die hoge bomen: als ze al eens veel wind vangen krijgen ze
vaak toch geen straf of een belachelijk lage straf, zoals in uw zaak wordt
gevorderd. Je zou in het belang van het aanzien van de hele beroepsgroep
"rechterlijke macht" liever een hovenier Krol zien met een grote kettingzaag en
wortelverdelger..., maar u moet het helaas doen met een rechter Krol die zich
zoals de verdachten destijds nu óók voor een dilemma geplaatst ziet: integer
blijven en het (straf)recht zonder aanziens des persoon toepassen of toch maar de
inteelt-doofpotcultuur mee koesteren, mede in mijn eigen belang?
Omdat als bekend "het strafrecht niet voor de overheid is" wens ik uw
rechtsgevoel vast veel sterkte en beterschap na het vernemen van het vonnis...

Met hartelijke groet,
M.J.E. Driessen,
lid van de Groep Smeijers Someren.
- door M.J.E. Driessen op 10 november 2012

Hooggeachte Heren Poot, laat Uw gezondheid niet schaden door deze grote
onrechtvaardigheid van dat kliekje. Er staan mensen te trappelen om ze met Uw
hulp in te perken. Dan kunt U ze uitlachen terwijl zij daarmee worstelen.
Bovendien kunt U dat kliekje nu al uitlachen want ze zetten zo zichzelf enorm te
kijk.
Met grote schreden nadert dan ook de dag dat in duitsland, als signaal, de portier
de opdracht krijgt om Rutte en consorten bij aankomst naar de bedrijfsruimte der
schoonmakers te verwijzen, wat natuurlijk door de GoldMorgs kranten en tv
zenders hier dan absoluut verzwegen zal worden.
Wat ik in beeld krijg is dat bij duitse gezagdragers de minachting voor het
nederlandse wangezagdragers met enorme stappen toeneemt.

Met de waneis van het OM zetten ze zichzelf zo enorm te kijk. Met de eis van
slechts twee maanden voorwaardelijk en zes weekjes taakstrafje maakt het OM
openbaar dat ze meineed door (voormalige) rechters als een heel licht vergrijp
beschouwen. Het OM maakt zo openbaar dat ze er vanuit gaan / er stilletjes mee
bekend zijn, dat er door rechters extreem veel zwaardere ambtgerelateerde
kriminaliteiten worden gepleegd dan meineed. Dat is bijvoorbeeld opzettelijk
onschuldige politiek dissidenten valselijk veroordelen tot levenslange TBS /
Goelach Archipel. Als meineed onder rechters een uitzonderlijk zware kriminaliteit
zou zijn, dan zou het OM namelijk een echte straf eisen. De superlichte eis van
het OM tegen meineed door rechters is dan ook een zeer zware verdachtmaking
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door het OM van de rechters in het algemeen, een openbare verdachtmaking die
jaren en jaren blijft staan. Een vergelijking maakt duidelijk dat de eis van het OM
eigenlijk helemaal geen straf is.. Een lelijke ongeletterde Maastrichtse
bijstandsmoeder die in Aken zwart bijklust om botweg rond te kunnen komen en
om eens met haar kinderen naar het strand te kunnen, die krijgt volgens het plan
Kamp en Rutte levenslange prostitutiedwangarbeid. Want dat is het gevolg van het
plan Kamp en Rutte van het absolute verbod voor gemeenten om bijstand te
betalen binnen zes jaren nadat iemand gevat is. Dat is isme dat met een f begint
van evenzo isten. Fa tal isme en fa tal isten zullen we hier maar netjes invullen.
Het is extreem dat Kamp en Rutte hier de bevoegdheid van de gemeenten
afpakken om op maat van het individuele geval te beslissen. Dat terwijl ze wel
enorme bergen problemen bij de gemeenten op de stoep storten om erover te
beslissen.

In dit geval van de meinedige rechters wordt niet meer minimalisatie gepleegd van
de schade voor de beroepsgroep der rechters maar schademaximalisatie, waar het
merendeel der integere rechters zich verschrikkelijk boos over kan maken. U kunt,
eventueel zonder bevoegde advocaat, BINNEN zes weken of zo na de komende
uitspraak een artikel 12 procedure beginnen, voor de maximale straf die op zulk
meineed staat en die is veel zwaarder dan drie maanden onvoorwaardelijk. De
kans is groot dat U een integere rechter treft die het belangrijk vindt dat de
beroepsgroep een reputatie van integriteit behoudt en bijna de maximale straf
uitspreekt voor het walgingwekkend laffe gepleegde meineed, in de omstandigheid
van de schijnbaar moeilijk te vervolgen verdere gedragingen.

Om terug te komen op Rutte, Opstelten, Teeven en consorten en het duitse
schoonmaakhok, het volgende: Grondwet artikel 90 =De regering bevordert de
internationale rechtsorde.= Wat een grootspraak. Vraagt U maar op de golfbaan
en zo aan juristen wat ze van onze artikel 90 vinden. Het schijnt dat nederland
de enige natie is met zo een grondwettelijke bepaling, en ook nog al zestig jaren.
Onze regering doet echter zijn behoefte op onze grondwet, artikel 90, in de
belangrijkste zaken. Van 1980 tot 1988 werden de nederlandse leveranties aan
Saddam, sedert 1980 al bekend als gifgas Saddam, volop aangemoedigd, alsof er
nooit een holocaust geweest is. Zelfs de geringste poging tot vervolging van de
grote leveranciers wordt absoluut geweigerd. Ook wordt zelfs de geringste poging
tot vervolging van de grote bankenkrisismisdadigers geweigerd. ING topman
Hommen heeft in de aandeelhoudersvergadering emotioneel aangeduid dat die er
zijn. Wouter Bos heeft vele malen herhaald dat ze ons bijna in een
duizelingwekkend diepe afgrond hebben geduwd. Mogelijk totale anarchie en
hongersnood. En toch laten Demmink, Opstelten, Teeven, Weekers en Rutte de
misdrijven verjaren. Daarvoor hebben ze er veel voor over om in de regering te
blijven. Natuurlijk krijgen internationaal de gezagderagers het een en ander in
beeld en krijgen de mening dat Rutte en consorten maar buiten moeten gaan
spelen met hun internationale beleringen.
- door GoldMorgCom op 10 november 2012
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