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.Chipshol hoopt 'vriendjespolitiek'
·vanrechters bloot te leggen
Grondbedrijf familie Poot roept omstreden vleeshandelaar'Eddy de Kroes op
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Vleeshandelaar
Eddy de Kroes

, Harry van Andel

rechterlijke macht en advocatuur. eenvriendje te hebbe~willen hel
Onder meer Bert van Delden, äe pen, maar bevestigde hij begin ja

,oud-president van de Haagse ren negentig via een bijbaan als
rechtbank, KalbfleischenWèsten- commissaris bij Vomar betrokken
bergwerden aan de tand gevoeld. te zijn geweest bij het verwelVen :

Het leverde de f~e, Poot ~belangeninChipshol.Overdie

vooral harde ontkenningen op. ' banden Wil de f~e Poot meer
Geen VM de" ge!:Uige.q.. verklaar,de .duidelijkheid ve~l<rijgen in, de .
jets te.w~tep. van:ee~,b~~~~,he::" "~éed,e rom:le,van het getuigenver-
itadeli.D~, van Chipshö~. ~~é;:'-dè ':":h~:9i):, .,.. i:' " '.,.,. .

·rechterliJke ma,cht.. ,', -y;;m .- ":Ook hiervan' verwacht 'Peter
, Maarhoewelde'getuigenverkla~' Poo~'niet dat Chipshol direct zijn
'xjngen geen direét bewijs opleve- ~.cWms bewezen krijgt.' 'Daarvoor
ren van bewuste benadeling, leg-" '.'ipoeten we nQg een paar jaar ver- ,
den ze V\'él'bijzonde~e'on,derlinge 'der pJ;ocederen. Maar dat doet,'er
:'~enQ,~fQapsban,~~n . ;Q)QOt, ,zo . niet~?e·,zegthij. ,~,~ . ',..,;;,;:,; H"

''b1eektlJdens de ZItting: De.'ftaagse . Hiyheeft namellJk.nog 'een,'sn' '
rechters blijken via '«>llegiale, za- derbelang: misstan~en iJinnen de
kelijke of vriendschapsbanden xecht~rlijke machl aan de kaak
een stuk dichter betrokken·te.zijn .• .steHen, 'MochteIirechters'hun za~

bij de' zakelijke ;l:!elàngen rond. kelijRe belangen laten mee~pelen
, Schiphol dan Po~t aan":~t;.lijk, in beslissin~en,,dan hebbèn wij

dacht. ' . ,', .' ...f~t~: .hetrechtomdatbovenwater.teha-
Zo ontkende ,Ka1bfleiSc)fsl'~llig:,': len.Koste ~athet kos,t.' ','.." . '.:"
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Rechtszaaklawine
Chipshol gaat door

'Schadeclaims zijn onze
corebusiness', zegt Peter po~t

, van Chipshol. De afgelopen
jaren voerden vader en zoon
Poot meer dan tien
proc:edurestegen onder meer
de gemeente 'Haarlemmermeer,
de provincie Noord-Holland,
KPMG en de Staat. Over veel
van de geschillen werd tot aan
de Hoge Raad geprocedeerd.
Het kostte de familie Poot in
totaal meer dan Cl1 mln.
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gaan we door met procederen.'
Om hun laatste claim tegen de

Staat te onderbouwen hoorden ze
. de afgelopen twee maandenal een
paradevan ~10oggeplaatstenuit de
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De fÇlmilie Poot vermoedt
slachtoffer te zijn'van
vriendjespolitiek binnen de
rechterlijke macht .
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Chipsholzet zijn rechtszaak tegen
de Staat voort, De eigenaren van
hetbedrijf,vaderjan enzoonPeter
Poot, hebben de rechtbank ver
zocht vleesmiljonair en veroor
deeld fraudeur Eddy de Kroes als
getuige op te roepen. Ookwillenze'
hun voormalige advocaat Roland
Gerritsen en de broer van hun
overleden zakenpartner Harryvan
Andel oproepen.

Deze nieuwe ronde in hetmega
getuigenverhoor dient één doel:
aantonen dat zij de zeggenschap
over hun bedl:ijf verloren hebben
door vriendjespolitiek binnen de
rechterlijk~ macht. Vicepresident
van de Haagse rechtbank Hans
Westenberg zou begin jaren ne
gentig bewust zeggenschap over
Chipshol hebben toegekend aan
Harry van Andel. Poot vermoedt,
dat Westenberg dit heeft gedaan
opverzoekvanzijn toenmalige col
lega-rechter en huidig NMa-voor
man Pieter Kalbfleisch, die in zijn
studententijd bij het corps heeft
gezeten met de broers VanAndel.

Vooral via Eddy de Kroes, de
Haagse societyfiguur die miljoe-
nen vergaarde metvleeshandel en
in de jaren tachtig tot twee jaar ge-
vangenisstraf werd veroordeeld
wegens fraude, hoopt de familie
Poot aan te tonen dat er warme
banden bestonden tussen Kalb:
fleisch en Harry van Andel. Die Van Andel in 1996 zeggenschap
twee zouden namelijk beginjaren kreeg over Chipshol. Nadat de be
negentig, vlak vóór de rechtszaak lissing van Westenberg een paar
over de zeggenschap over Chips- jaar later in hoger beroep was te
hol, in bijzijnvanpeKroeseenver- mggedraaid, hield de familie Poot
gadering hebben gehad over mo- 150 hectare over.
gelijke investeringen in de grond Maarookopdiegrondzijngeen
rondSchiphol. . moderne steden verrezen. Vol-

Als het verhoor de familie Poot gens Poot omdat zij stelselmatig
genoeg oplevert, zullen ze eenmil- zijn tegengewerkt door beleids
joenenclaim indienen bij de Staat makers en overheidsinstanties,
als werkgever van rechter Hans Irirniddelshebbenzedeafgelopen
Westenberg, jaren talloze rechtszaken aange-

Jan p.oot begon Chipshol in spannen tegen ondermeer Schip
1986, Hij verzamelde 600 hectare hol, de gemeente Haarlemmer
grond rond Schiphol door dievoor meer en de provincie. In totaal ga
een paargulden pervierkante me- : ven ze de afgelopenjarentuim€ 11
tervanboerente kopen, Pootwilde mln uit aan advocaatkosten.
daar onder de rook van Schiphol 'Schadeclaims zijn onze core
moderne steden bouwen. Nu, business', zegt Peter Póot aan de
ruim 24 jaar later, blijkt er weinig vooravond van ,de tweede ronde
van terechtgekomen. het megagetuigenverboor te- .

Ruim de helftvandegrondwerd . gen de Staat, 'ZOlang we onze
tegen zijn wens in verkocht toen grond niet kunnen bebouwen,

., '


