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Toch uitstel in zaak-Westenberg: chaos troef 
Door: Micha Kat op 12 mei, 2009 in Algemeen, 14 Comments 

“Het arrest is aangehouden tot 23 juni as.” Dat meldt 
de griffie van het Gerechtshof Den Haag op de vraag 
hoe laat we vandaag de uitspraak kunnen verwachten 
in de zaken Westenberg/Kat en Smit/Westenberg 
(hier de achtergonden). Let vooral op het laatste 
woordje as. Dat geeft de burger dan toch weer moed, 
dat ze 23 juni 2009 bedoelen en niet 2010. Maar het 
is natuurlijk om te janken. Je wordt als argeloze 
journalist-webmaster door de vice-president van de 
Haagse rechtbank voor zijn collega’s gesleept, je 
behaalt in eerste aanleg een glansrijke overwinning, 
bij het hoger beroep heeft deze rechter niets nieuws te 
melden -louter leugens en waanzin zoals 
overduidelijk bleek op de zitting-, dan zou je toch 
verwachten dat de raadsheren hier gauw klaar mee 
zijn: Kat heeft gewonnen! Westenberg verloren! 

Quod non. Onze rechterlijke macht is namelijk psychologisch niet in staat een collega te laten 
verliezen. 

Dus schuiven ze de hete aardappel maar voor zich uit, hierbij geinspireerd door Balkenende cs. die 
het nemen van beslissingen min of meer taboe hebben verklaard. Maar zouden de raadheren niet 
ook eens aan mij kunnen denken? Wat het met mij allemaal doet, deze nu al vijf jaar 
voortslepende tragedie waarbij mijn wederpartij wordt gesubsidieerd door de belastingbetaler a 
raison van nu al meer dan twee ton om mij kapot te krijgen? Heeft Joris Demmink ingegrepen in 
de rechtsgang? Dat doet hij wel vaker, zoals we binnenkort op deze website zullen aantonen. 
Ronduit stuitend is voorts dat er in deze zaak zoveel verwarring is gezaaid over de datum van de 
uitspraak, dat zelfs mijn eigen advocaat op een dwaalspoor is gezet! 
Eerst was het zes weken uitstel, toen 12 mei, nu weer 23 juni: is dat deel van een smerig stukje 
psycho-terror van de hoge heren om de ‘tegenstanders van het systeem’ te slopen? Eenzelfde soort 
spelletje werd ook al gespeeld bij de vraag welk Hof de zaak moest behandelen. Den Haag, 
Amsterdam, dan weer Den Haag…. Uiteindelijk is gekozen voor het monstrum dat de zaak 
officieel onder de rechtbank Den Haag valt, maar in Amsterdam werd behandeld door 
Amsterdamse raadsheren. Bent u daar nog? En dat allemaal omdat een hoge rechter procespartij 
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is! Met de rechten van ondergetekende wordt op geen enkele wijze rekening gehouden! Ik heb een 
belangrijke advocaat geciteerd die iets zei over een rechter. Dit citaat is niet alleen geheel juist en 
correct weergegeven en expliciet op schrift geaccordeerd door de bron, het is ook nog eens 
feitelijk juist. En daar dan weer bovenop -je gelooft het toch allemaal niet?- heeft de rechter ook 
nog zelf toegegeven dat het citaat juist is!!!!! En toch komen de raadsheren er niet uit! Toch 
kunnen ze het niet uit hun beffen geperst krijgen om mij te laten winnen! En maar klagen over het 
tanende vertrouwen van de burger in onze rechterlijke macht! Met Yvonne van Hertum had 
datzelfde Haagse Hof heel wat minder moeite haar te veroordelen tot twee maanden cel…..

14 Responses to “Toch uitstel in zaak-Westenberg: chaos troef”

Feed voor dit bericht 

donkey 
12 mei, 2009 om 15:29 

2 ton belastingeld in rook op en ons toch al overbelaste rechtssysteem weer eens voor een 
tervegeefs heksenproces ingezet!

Het is een grote schande! ik hoop dat diegenen die hier verantwoordelijk voor zijn, 
binnenkort eens gaan ervaren wat karma is enz.

een veroordeling van Micha Kat, zou bij mij echt het laatste beetje hoop op een eerlijke 
procesgang in nederland kapot maken! 
Hij is journalist en heeft iemand geciteerd…..! 
hoe moeilijk kan het allemaal zijn!

stumpers!

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in

•

janick 
12 mei, 2009 om 15:34 

De vice-president Angela Kaptein heeft een treurig record. Zij informeert de heren van de 
PvdA bijvoorbeeld wat de uitspraak van de HR in een bepaalde zaak zou zijn. Hoe kan zij 
dat weten en G’d betere het ook kan zij enkele hoge heren van de PvdA inlichten? 
Ook bekokstoofden de hoge heren van de PvdA een strafrechtszaak in Den Haag.

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in

•

Inanna 
12 mei, 2009 om 15:39 

Micha, je hebt groot gelijk. Dit is puur een zenuwen-oorlog. Maar je laat je niet kisten! Het 
is goed dat je dit publiceert.

Ieder rechtssysteem staat of valt met de mentaliteit van degenen die het uitvoeren. Iedere 
beslissing is tot op zekere hoogte arbitrair. En de manier waarop deze rechts-kliek elkaar de 
hand boven het hoofd houdt, dat is puur nepotisme. 

Maar je staat niet alleen in deze strijd en je bent ook beslist niet het enige slachtoffer. Een 
UNIEK slachtoffer ben je echter wel! ;-)

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
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euro999 
12 mei, 2009 om 16:33 

•
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Het zijn allemaal boefjes en schatkist plunderaars

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
Charles 
12 mei, 2009 om 16:37 

De overwinning zal er alleen maar zoeter om smaken. Nog even volhouden!!

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
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Gebruikersnaam 
12 mei, 2009 om 16:45 

Hou vol, we zullen zien wat de uitspraak is.

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
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jurist 
12 mei, 2009 om 17:37 

Volhouden meneer Kat! 
U bent niet alleen, alleen zult u dat niet altijd zien.

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in

•

loudon 
12 mei, 2009 om 20:11 

Heer Kat, 
wij steunen u ook.

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in

•

Juriste 
12 mei, 2009 om 21:18 

Micha, pas je taalgebruik svp aan. Verwijder de tekst, die volgt op: “Met de rechten van 
ondergetekende wordt op geen enkele wijze rekening gehouden”, want daarmee daal je af 
tot bedenkelijk niveau.

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
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Juriste 
12 mei, 2009 om 21:41 

Jurist, behoor je tot 1 van de mensen, die genoemd worden op 
http://www.depers.nl/binnenland/default.aspx?Id=64954 ?

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in

•

jurist 
12 mei, 2009 om 22:24 

@ Juriste, 
Nou nee, zie voor het eerst en ben daar niet bepaald mee bezig.

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
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papegaai 
12 mei, 2009 om 22:52 

Zou je ze nog kunnen vragen WWAROM ze

•
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NIET EIGENER BEWEGING BERICHT STUURDEN DAT ZE HUN TOEZEGGING 
NIET NAKOMEN OM VANDAAG VONNIS TE WIJZEN ?

Of het mogelijk iets minder hondsdol ware geweest wanneer men zulks -eigener beweging- 
-en -tijdig- had bericht ?

Zou je ook alsnog gevangenis Zoetermeer kunnen vragen waarom ze, toen je n.b. 1 dag van 
tevoren vroeg of de afspraak met Baybasin niet zou worden verbroken, en je derhalve naar 
Zoetermeer afreisde maar aldaar te horen kreeg ‘AFSPRAAK IS GEEN AFSPRAAK BIJ 
JUSTITIE’ – WAAROM.

En of ze zelf ook niet vinden dan ze een volkomen ONBETROUWBARE INSTELLING 
ZIJN ?

Geile bloedhonden mag ik natuurlijk niet vragen.

Helaas uit eigen pijnlijke ervaring meen ik allang te weten dat al die advocaten notarissen 
rechters alleen maar gezag kunnen ontlenen aan hun hansopje en metershoge muren hoge 
salarissen en wat juridische kreten (ook al ken ik prresident van de rechtbank die nog niet 
eens weet wat een “notariele akte van schenking tegen schuldigerkenning” is, maar er toch 
wel een vies oordeel in velt.

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
Juriste 
13 mei, 2009 om 9:43 

Uitspraak uitgesteld is beter dan uitspraak al op dag na de zitting. Uitstel duidt er mijns 
inziens op dat er van alle kanten naar de zaak wordt gekeken (……), want juridische 
uitglijders door rechters worden nu met een vergrootglas bekeken. 

Prof. Loth, nieuwe raadsheer bij de Hoge Raad verdedigde zich in het tijdschrijft Mr. tegen 
de beeldvorming over rechters in het boek “De slapende rechters”. 
Achtergrond info: Prof. Loth vertelt in een interview in Mr. dat hij in z’n jeugd in Zuid-
Limburg heeft gewoond omdat zijn vader bij de voormalige staatsmijnen, thans DSM, 
werkte en dat hij door de Limburgers sociaal geisoleerd en buitengesloten werd en dat hij 
blij was dat hij uit Limburg weg was. Dat komt mij bekend voor, want van Mr. van der M. 
van KBS advocaten vertelde aan de opper-tuchtrechter mr Torringa ook al over sociaal 
isolement van niet-Limburgse academici door uitsluiting en dat zijns inziens de oplossing is 
om niet-Limburgse academici op te bergen in gesloten psychiatrische instellingen.

Prof. mr Marc Loth was op tijd weg uit Limburg en studeerde in Nijmegen. Hij stelt: De 
auteurs hangen een complottheorie aan en weten te weinig van strafrecht. De schrijvers 
pleiten voor een onafhankelijk orgaan voor de herziening van afgedane strafzaken.

Strafrechters (en medische tuchtrechters) doen niet aan wetenschappelijke 
waarheidsvinding, waardoor zij hypotheses niet falsificeren. Ik pleit zelf voor een 
onafhankelijke commissie, die medische tuchtzaken behandelt, aangezien 90 procent van de 
klachten ongegrond verklaard wordt, zonder vooronderzoek, zondar enige vorm van 
waarheidsvinding. 

Voor de juristen: 
maandag 11 mei 2009 door Folkert Jensma, 
Mislukt boek zet rechters in kwaad daglicht 
http://weblogs.nrc.nl/weblog/uitspraak/2009/05/11/mislukt-boek-zet-rechters-in-kwaad-
daglicht/

•
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Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
M. 
13 mei, 2009 om 13:50 

Er wordt inderdaad een smerig spelletje met je gespeeld Micha, maar uiteindelijk draagt 
deze gang van zaken bij tot een nog completer beeld van het corrupte gekonkel van de 
‘heren’.

Hou vol en veel sterkte gewenst.

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in
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Het is niet mogelijk reacties achter te laten.
« Stopkindersex.com verder gecriminaliseerd
“Joris Demmink? Dit is Robert Horchner!” »

Playlist JDTV

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.
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Recente Reacties

Berend: Analist. Vreemde redenering. Zonder dit en zonder dat. Ook zonder...  •  0  0 (0)
groot: @Fleur Handelsbank lijkt een super alternatief, dank!  •  0  0 (0)
Berend: Hoi Micha, vaak denk ik dat je te optimistisch bent of te naaf, want zo...  •  1 
 0 (+1)
Piet de Vries (voorheen Grski): @jan bouma Je hebt helemaal niets ontmaskert,...  •  2 
 0 (+2)
nonwo: Als er wat in nederland gebeurt word je gelijk opgepakt en afgevoert.  •  0  0 (0)
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