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Geplaatst op: zaterdag 22 augustus 2009 

Door: Thieu Vaessen 

Categorie: Samenleving 

Bronnen: NRC Handelsblad, Klokkenluideronline, Rechterwestenberg.com

De vooraanstaande rechter Hans Westenberg gaat met vervroegd pensioen, 

nu is gebleken dat hij vals spel heeft gespeeld in de Chipshol-zaak, waarmee 

vele, vele miljoenen zijn gemoeid. In deze zaak heeft Westenberg als rechter 

gebeld met de advocaat van Chipshol - wat absoluut not done is - en die ook 

onder druk gezet. Westenberg heeft steeds ontkend, maar heeft die 

ontkenning niet aannemelijk kunnen maken. 

Nederlandse media hebben de zaak tot nu toe grotendeels laten liggen - met 

uitzondering van onder meer Nieuwe Revu, die een cover wijdde aan 'de 

liegende rechter' - en berichten nu over het gedwongen vertrek van 

Westenberg door het overnemen van een ANP-bericht. 

Het vertrek van Westenberg betekent een grote overwinning voor Chipshol 

dat grote vastgoedbelangen heeft rond Schiphol, en in het verleden 

regelmatig is benadeeld door juridisch en politiek gemarchandeer.  

De val van 'de liegende rechter' is evenzeer een overwinning voor journalist 

en actievoerder Micha Kat, die al vijf jaar verwikkeld was in een juridische 

strijd met Westenberg, en die nu op zijn weblog Klokkenluideronline.nl 

victorie kraait. "Voor het eerst in Nederland is een rechter tegen de lamp 

gelopen wegens corruptie; gigantische schadeclaims in het verschiet; 

hoeveel vonissen heeft Hans Westenberg verkocht?; webmaster rekende af 

met geldbeluste bedrieger Westenberg." 

In een persbericht stellen Westenberg en de Haagse rechtbank dat ze iedere 

verdere discussie willen voorkomen, maar te voorzien valt dat het zo niet zal 

werken. Het is aannemelijk dat Chipshol met schadeclaims gaat komen en 

wellicht dat de Nederlandse journalistiek zich dan alsnog om het onderwerp 

gaat bekommeren. 

Het artikel uit Nieuwe Revu is te lezen via de derde link, die leidt naar 

rechterwestenberg.com, ook een site van Micha Kat.

Bronnen: NRC Handelsblad, Klokkenluideronline, Rechterwestenberg.com

 

 

 

Vind ik leuk 0  

 

Meer berichten:
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Reacties (20)

Onze MSM heeft dit genegeerd tot men er echt niet meer onderuit 

kon tot publicatie over te gaan. 

Dankzij het internet (o.a. klokkenluider online) komen deze topjes van 

de ijsbergen toch af en toe boven water, en wordt steeds meer 

bevestigd dat de oude media niet alleen propageert en indoctrineert, 

maar tevens ten gunste van het establishment zwaar censureert.

Geplaatst op: zaterdag 22 augustus 2009 | Door: P.F. de Jong

Dat heeft "enfant terrible" Micha Kat maar mooi klaargekregen. Nu is 

het nog wachten op de val van Joris Demmink, SG van het Ministerie 

van Justitie. Ook al zo'n zaak waarvan de stank niet te harden is, 

maar die nauwelijks aandacht krijgt van de MSM. Demmink behoort 

immers tot het establishment en daar brand de MSM liever zijn 

vingers niet aan. Gelukkig hebben we Internet.

Geplaatst op: zaterdag 22 augustus 2009 | Door: Henk

Citaat uit NRC: Het besluit van Westenberg te vertrekken is ,,in het 

belang van de rechtspraak'', aldus de rechtbank Den Haag. ,,Zowel 

het bestuur als Westenberg wenst iedere discussie over het 

rechterlijk functioneren van Westenberg te voorkomen.'' 
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Het lijkt mij nu juist heel erg in het belang van de rechtspraak dat er 

wèl discussie komt over diezelfde rechtspraak.  

Als uitkomst van zo'n discussie zou ik dan wensen dat rechters die te 

veel de schijn tegen krijgen, al bij voorbaat moeten gaan omzien naar 

een andere baan.  

( Zelfde regeling zou ik wensen voor medisch specialisten. Denk aan 

de arts in het oosten des lands die  

steeds de (onjuiste) diagnose stelde: "U zult binnen enkele jaren 

sterven". Levens werden vernield, maar de man bleef gewoon 

doorgaan. Hem werd lang de hand boven het hoofd gehouden.) 

 

Natuurlijk zijn ook aan zo'n systeem nadelen verbonden. Natuurlijk zal 

soms een goede rechter worden 'verdreven', maar nu gaat men er 

van uit dat rechters en specialisten perfecte mensen zijn die nooit een 

crimineel karakter hebben. En dat is onjuist. Daartegen is de 

samenleving niet beschermd. Dat is veel erger.  

 

Een baas die ontevreden is over een medewerker laat ook aan die 

medewerker weten: zoek maar liever een andere baan. Vaak lukt dat, 

en dan is er nauwelijks schade voor beide partijen.

Geplaatst op: zaterdag 22 augustus 2009 | Door: Jos Verhulst 

( jos_verhulst@yahoo.com)

Weggewikt door de redactie.

Geplaatst op: zondag 23 augustus 2009 | Door: Micha Kat 

( michaombudsman@gmail.com)

Op speciaal verzoek van Micha Kat wijs ik nog op een stuk dat ik over 

Westenberg heb geschreven voor HP/De Tijd. 

 

http://www.rechterwestenberg.com/000016_De_vechtende_rechter_Hp_De_Tijd_25_november_2005.html

Geplaatst op: zondag 23 augustus 2009 | Door: thieu vaessen

Weggewikt door de redactie.

Geplaatst op: zondag 23 augustus 2009 | Door: Micha Kat 

( michaombudsman@gmail.com)

watskebeurt hier?

Geplaatst op: zondag 23 augustus 2009 | Door: Anton

Verdienen mensen geen antwoord op een vraag????

Geplaatst op: zondag 23 augustus 2009 | Door: Anton

zijn ze helemaal mattaklap geworden bij 'welingelichte' kringen?

Geplaatst op: zondag 23 augustus 2009 | Door: Micha Kat 

( michaombudsman@gmail.com)

Thieu Vaesse maile me; 

 

Micha, 

 

Ik heb je reactie op onze site verwijderd. 

Als je gaat schelden - laffe jakhals - dan ga je te ver. 

 

Groet, 

 

Thieu Vaessen 

 

Ik verzoek 'laffe jakhals' te vervangen door 'heldhaftige kalkoen' en de 

reactie terug te plaatsen. Er stond namelijk nogal veel belangrijks in 

dat te maken heeft met deze parel van de hand van Henk Steenhuis: 

 

http://welingelichtekringen.nl/stalk-tv.html

Geplaatst op: zondag 23 augustus 2009 | Door: Micha Kat 

( michaombudsman@gmail.com)

Weggewikt door de redactie.

Geplaatst op: woensdag 14 juli 2010 | Door: chanel jewelry 

( 274364442@qq.com)

Weggewikt door de redactie.

Geplaatst op: dinsdag 20 juli 2010 | Door: ed hardy clothing

Weggewikt door de redactie.

Geplaatst op: woensdag 21 juli 2010 | Door: 0002

 Het Blog   

 Toon alle artikelen  

Links

 The Wall Street Journal

 The New York Times

 The Huffington Post

 The Washington Post

 Time

 BusinessWeek

 National Public Radio

 Salon.com

 Mother Jones

 Slate.com

Pensioen leeftijd
Informatie over pensioenen? Laat je goed 
informeren. Lees meer!
www.afm.nl/consumenten
Eerder met pensioen
Je pensioen is dichterbij dan je denkt. Vraag 
een Adviesgesprek aan!
www.RVS.nl/Pensioen-en-Inkomen
Echtscheiding Specialist
Geen Advocaten, Dus Goedkoper. Ervaren 
Echtscheiding Experts.
Easy-Echtscheiding.nl
Arbeidsvoorwaarden?
Lees alles over actuele wetten en regels in 
"Arbeidsvoorwaarden 2011"
centraalbeheer.nl/wegwijs
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Weggewikt door de redactie.

Geplaatst op: woensdag 21 juli 2010 | Door: 11111

Weggewikt door de redactie.

Geplaatst op: woensdag 21 juli 2010 | Door: 2222

Weggewikt door de redactie.

Geplaatst op: woensdag 21 juli 2010 | Door: 3333

Weggewikt door de redactie.

Geplaatst op: woensdag 21 juli 2010 | Door: 4444

Weggewikt door de redactie.

Geplaatst op: woensdag 21 juli 2010 | Door: 6666

Weggewikt door de redactie.

Geplaatst op: woensdag 21 juli 2010 | Door: 7777

Weggewikt door de redactie.

Geplaatst op: woensdag 21 juli 2010 | Door: 8888
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Reacties die niet voldoen aan de huisregels worden verwijderd. 
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Wachtwoord    
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