
Verdachte Haagse rechters
mobiliseren hun vriendjes
Door onze redacteuren
Marcel Haenen en
Tom Kreling

Rotterdam. De minister van Justi-
tie, de baas van het Openbaar Minis-
terie, de voorzitter van de Raad voor
de Rechtspraak, rechters bij recht-
banken of de Hoge Raad, juridische
medewerkers van gerechten, pr-ad-
viseurs en De Telegraaf: de voormalige
Haagse rechters Pieter Kalbfleisch en
Hans Westenberg hebben het afgelo-
pen jaar niet de minsten i n g e s ch a -
keld om zich te verdedigen in de
strafzaak die het het Openbaar Mi-
nisterie in Utrecht tegen hen is be-
gonnen.

Het mobiliseren van juridische
vriendjes kon de rijksrecherche
nauwgezet volgen doordat de tele-
foons van de verdachte magistraten
maandenlang zijn afgeluisterd. Ook

hun e-mails zijn onderschept. Dat
blijkt uit het vertrouwelijke strafdos-
sier dat deze krant heeft ingezien.

Kalbfleisch en Westenberg zijn
twee jaar lang door de rijksrecherche
onderzocht, nadat een voormalige
vrouwelijke griffier van de Haagse
rechtbank had verklaard dat beiden
zich op ongeoorloofde wijze hadden
bemoeid met de juridische geschil-
len over projectontwikkeling bij de
luchthaven Schiphol (de Chipshol-
zaak). Maandag hoort de rechtbank
in Utrecht in het openbaar deze ex-
griffier. De twee verdachten staan te-
recht op verdenking van meineed.

In de getapte telefoongesprekken
en tijdens zijn verhoor vertelt Wes-
tenberg dat medewerkers van de
Haagse rechtbank hem interne stuk-
ken hebben gegeven die hij wilde ge-
bruiken om de onbetrouwbaarheid
van de griffier te kunnen aantonen.

Westenberg, die in 2009 vervroegd
met pensioen ging omdat hij in op-
spraak raakte, zegt vorig jaar nog in-
formatie te hebben ontvangen van de
directeur bedrijfsvoering van de
Haagse rechtbank, Hans Budden-
dijk. Een juridische medewerker van
de rechtbank tipt Westenberg per
sms: „Als je haar dossier (van de grif-
fier) nodig hebt, moet je snel zijn.”

Buddendijk zegt desgevraagd dat
Westenberg alleen „elf stukken uit
procesdossiers van hemzelf heeft ge-
kregen. Daar had hij recht op. Hij
vroeg ook informatie die ik absoluut
niet wilde geven omdat hij daar geen
recht op had. Als ons duidelijk wordt
wie hem de sms stuurde, heeft die
medewerker een gigantisch pro-
bleem. Dit mag absoluut niet.”

Kalbfleisch heeft vorig jaar per
mail de baas van het OM gevraagd de
strafzaak tegen hem te stoppen. De

beschuldigingen aan zijn adres wa-
ren volgens hem „kletskoek”. In het
bericht, waarvan een kopie naar mi-
nister Opstelten van Veiligheid en
Justitie ging, schrijft Kalbfleisch te
hopen „dat aanstonds publiekelijk
wordt duidelijk gemaakt dat terzake
geen zaak meer tegen mij loopt”.
Hierdoor kan „de hausse aan negatie-
ve publiciteit schadebeperkend wor-
den voorkomen”.

Het OM kan een deel van de afge-
luisterde gesprekken overigens niet
gebruiken. Het gaat om gesprekken
die Kalbfleisch per mobiele telefoon
voerde vanuit zijn tweede huis in
Zwitserland. Justitie heeft de Zwit-
serse collega’s niet op de juiste wijze
om toestemming gevraagd voor het
tappen ervan.

Twee rechters in een tsunami aan
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Kalbfleisch en Westenberg organiseren wantrouwen tegen getuige
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Twee rechters in ‘een 
Wat doet een hoge rechter als hij zelf verdachte

wordt? Twee rechters belden bevriende

juristen bij de rechtbank en daarbuiten om

hun verdediging te organiseren. Wat ze niet

wisten: de rijksrecherche luisterde mee.

tekst Marcel Haenen en Tom Kreling

H
et is uniek in de Neder-

landse strafrechtsple-

ging: twee voormalige

rechters die door het

Openbaar Ministerie worden gedag-

vaard wegens meineed. Ruim twee

jaar lang onderzocht de rijksrecher-

che het doen en laten van Hans Wes-

tenberg (67) en Pieter Kalbfleisch

(65). De opsporingsambtenaren wil-

den weten of de verdachten zich als

rechters in Den Haag op ongeoor-

loofde wijze hebben bemoeid met de

juridische geschillen over project-

ontwikkeling bij luchthaven Schip-

hol. Om te weten te komen of ze zich-

zelf door corruptie verrijkt hadden,

werd ook financieel onderzoek ge-

daan. De mobiele telefoons en vaste

telefoonlijnen van Kalbfleisch en

Westenberg zijn maandenlang ge-

tapt en e-mails werden onderschept.

De rijksrechercheurs die het on-

derzoek met de codenaam Brussel

uitvoeren, onder leiding van het

Openbaar Ministerie in Utrecht be-

seften heel goed dat ze geen alledaag-

se klus klaarden. Dat blijkt bijvoor-

beeld uit een vraag die ze Kalbfleisch

stellen in een verhoor van 29 septem-

ber 2011 over het gebruiken van het

bijzondere opsporingsmiddel: tap-

pen.

„Wat vindt u ervan dat er onder-

zoek is gedaan naar uw telecommu-

nicatie?”

Kalbfleisch beroept zich als ver-

dachte op zijn zwijgrecht.

Komende maandag moet Marlous

van der Togt (65) voor de rechtbank

in Utrecht in het openbaar getuigen

in de strafzaak tegen Westenberg en

Kalbfleisch. Van der Togt is de voor-

naamste getuige van het OM. De ge-

pensioneerde griffier, die ruim der-

tig jaar bij de Haagse rechtbank

werkte, beschuldigt de twee voorma-

lige rechters van belangenverstren-

geling. Ze put haar kennis uit een pe-

riode eind jaren tachtig toen ze een

verhouding had met Kalbfleisch.

Westenberg en Kalbfleisch hebben

volgens haar als rechters in Den Haag

een vriend geholpen die ruzie had

met grondontwikkelaars, vader en

zoon Jan en Peter Poot van het bedrijf

Chipshol.

De rol van Van der Togt is in die

zaak cruciaal. Eind 2010 werden

Kalbfleisch en Westenberg als getui-

gen opgeroepen in een procedure

waarmee Jan en Peter Poot bewijzen

verzamelen dat ze bewust zijn tegen-

gewerkt. Westenberg en Kalbfleisch

ontkennen beiden onder ede dat

sprake was van belangenverstrenge-

ling. Ook zeggen ze geen speciale

vriendschap te hebben. Ze waren

goede collega’s, meer niet.

Uit gesprekken die rechercheurs

voerden met onder anderen de eerste

vrouw van Kalbfleisch, de weduwe

van een Haagse magistraat en colle-

ga’s, is volgens het OM komen vast te

staan dat de rechters frequent sociaal

contact onderhielden. En dus heb-

ben ze onder ede gelogen en meineed

gepleegd, meent justitie. Ze hebben

volgens het OM ook niet de waarheid

gesproken over onderlinge contac-

ten in de Chipshol-zaak. Op meineed

staat een maximum van zes jaar cel.

Opmerkelijk is dat het onderzoek

volgens het OM geen bewijs heeft op-

geleverd dat de voormalig rechters de

familie Poot bewust hebben bena-

deeld. Ze worden dan ook niet ver-

volgd wegens belangenverstrenge-

ling. De strafzaak gaat voornamelijk

over de vraag of de rechters wel of

niet bijzondere banden onderhiel-

den en of ze daarover naar waarheid

hebben verklaard.

Old boys network
Uit het vertrouwelijke strafdossier

tegen Westenberg en Kalbfleisch

blijkt hoe beide mannen de afgelo-

pen tijd bezig zijn geweest hun ver-

dediging te organiseren. Een old

boys network van magistraten, pr-

adviseurs, politici en medewerkers

van De Telegraaf werd ingeschakeld.

Voor dit artikel is gesproken met

betrokkenen in de strafzaak. Ook

wordt geciteerd uit de verslagen van

de afgeluisterde telefoongesprekken

en uit de verhoren van de twee ver-

dachten door de rijksrecherche.

Kalbfleisch en Westenberg laten des-

gevraagd weten er nu geen behoefte

aan te hebben in de krant te reageren.

In een mail schrijft Westenberg: „In

dit stadium van de zaak lijkt het mij

onjuist het proces te voeren of te

beïnvloeden via de pers. Misschien

ouderwets maar in mijn ogen hoort

dat niet.”

Recherche: ‘Wat vindt u
ervan dat er onderzoek
is gedaan naar uw
telecommunicatie?’

II. De Westenberg-tapes: 

B
ij voormalig rechter Hans

Westenberg gaat op 31

maart 2011 iets voor half elf

’s avonds de telefoon. Het is

Rina, een voormalige medewerkster

met wie hij op de rechtbank in Den

Haag heeft gewerkt. Ze praten onder

meer over lichamelijke klachten van

Rina. Maar dat duurt maar kort.

Rina: „Hé, jij bent ook lekker met

die helemaal gek idiote Marlous, hè.”

Westenberg: „Godverdorie, god-

verdorie, zeg.”

Ongelofelijk vinden ze het, wat

Marlous van der Togt allemaal be-

weert. Westenberg: „Ja, ze heeft een

hele dikke duim, hoor.” Daarna heb-

ben ze over het gedrag van Marlous

op de rechtbank en hoe ze haar zwart

kunnen maken.

Westenberg: „Ja ,ze was eh... ze

wist zich behoorlijk.”

Rina: „Overal in te likken.”

Westenberg: „In te likken, hè? Dat

eh... aardig voorkomen, goede ma-

nieren en vriendelijk.”

Rina: „Leuke kop.”

Westenberg: „Ja, altijd belangstel-

lend en eh... ja, het deugt allemaal

voor geen meter.”

Nee, dat vindt Rina ook. Ze weet

nog dat Marlous ook wel eens een fik-

se berisping kreeg op de rechtbank.

Rina: „Toen werkte haar zus nog bij

de boekhouding beneden in het Pa-

leis. Nou, dan stuurde ze een boter-

ham per post naar beneden, of een

plak cake. Nou, dan werd de bode-

dienst daar des duivels over, van god-

verdomme, moeten we voor haar als

eh... Dus toen heeft ze ook al wat te

horen gekregen. Volgens mij zit er

wel meer in het dossier.”

Zo weet Rina ook te melden dat ie-

mand ooit tegen de auto van Marlous

was aangereden en dat ze die persoon

toen op rechtbankpapier had aange-

schreven. Hiervoor kreeg Marlous

volgens Rina toen een „g i g a n t i s ch e

uitbrander” van de griffier.

Westenberg zegt vervolgens dat

hij allerlei dingen bij de rechtbank

Den Haag aan het opvragen is. Daar-

voor heeft hij contact met Hans Bud-

dendijk. Hij is directeur bedrijfsvoe-

ring bij de Haagse rechtbank. „Wa n t

hij moet allerlei dingen voor mij pro-

beren uit het archief te krijgen. Dan

laat ik wel vallen dat ik een aanklacht

wegens meineed tegen haar ga indie-

nen. Dat het dan toch handig is als ze

niet meer bij de rechtbank werkt.

Nee, ik pak haar wel.”

In het voorjaar van 2011 is Hans

Westenberg telefonisch en per mail

druk bezig informatie over Van der

Togt te verzamelen. Het liefst nega-

tieve informatie, waarmee hij haar

onbetrouwbaarheid kan aantonen.

Hij benadert voormalige collega’s in

de hoop dat ze hem kunnen helpen,

blijkt uit het strafdossier.

Zo vraagt Westenberg op 15 april

2011 per mail bij een senior raads-

heer in Den Haag informatie op: „zo-

wel werkplek/kamer als feitelijke

werkzaamheden”. In het mailtje

schrijft Westenberg ook dat hij de-

zelfde vraag bij iemand anders op de

Haagse rechtbank heeft uitgezet. „Ik

vroeg Buddendijk daar ook al naar,

maar die zoekt alleen maar in stoffige

papieren en dat schiet niet op.”

In een verhoor met twee recher-

cheurs op 26 oktober vorig jaar be-

vestigt Westenberg dat Buddendijk

hem stukken heeft gegeven. Dat had

hij gevraagd. „Wil je mij een uitdraai

uit civiel geven voor wat er op mijn

naam staat of wat er op naam staat

van Chipshol. En nagaan of ik daar

bij betrokken ben geweest en of ik

daar vonnis in heb gewezen.”

De rechercheurs willen weten of

I. Rechters in de
strafbank

‘Ik vond dat haar
juridische kwaliteiten
niet gelijke tred hielden
met haar borstomvang’

November 2010: Hans Westenberg bij de ingang van de rechtbank in Utrecht. Foto Gerard Til
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 tsunami aan shit’

Van Chipshol

tot meineed

eind jaren 80
Jan Poot, voormalig planoloog bij de

provincie Zuid-Holland, koopt eind

jaren negentig met behulp van finan-

ciers ongeveer 600 hectare grond

rond luchthaven Schiphol.

 ‘Ik pak haar wel’ Hans Westenberg ging 1 oktober

2009 met vervroegd pensioen. Aan-

leiding was de Chipshol-affaire. In

juni 2009 oordeelde het gerechtshof

in Den Haag in een tussenarrest dat

Westenberg als rechter telefonisch

contact had gehad met een advocaat

die optrad namens Chipshol, een

zaak die hij onder zich had. Rechters

bellen nooit met advocaten van pro-

cespartijen om iedere schijn van

vooringenomenheid en partijdigheid

te voorkomen.

De hele zaak kwam aan het rollen na-

dat de betreffende advocaat in een

boekje over het bellen vertelde. We s -

tenberg spande in 2004 een procedu-

re aan tegen de advocaat om de uitla-

ting onrechtmatig te laten verklaren.

De rechtbank in Rotterdam wees die

eis toe, maar in hoger beroep won de

advocaat. Het hof stelde dat „behou-

dens tegenbewijs” vast was komen

te staan dat Westenberg ten minste

twee keer inhoudelijke telefoonge-

sprekken had gevoerd met advoca-

ten. Westenberg mocht nog tegenbe-

wijs aanleveren, maar hij beëindigde

de procedure zonder dat die tot een

onherroepelijk vonnis had geleid.

dat een-op-een is gebeurd. Dan be-

gint Westenberg een beetje te hakke-

len. „Nee, dat is keurig netjes... mis-

schien een afschrift aan de president,

maar dat weet ik niet.”

Rechercheurs: „Heeft u zelf een af-

schrift geschreven aan de president

of heeft hij dat gedaan?”

Dat weet Westenberg niet, maar

hij benadrukt dat er niets aan de

hand is. „Ik geloof dat de bestuursse-

cretaris, dat is de secretaris van de be-

stuursvergadering, dus de sector-

voorzitters en de president, mij die

stukken stuurt. Dus dat is... ja, dat is

niet een een-tweetje om het zo maar

te zeggen. Dat is een volstrekte... ge-

woon iedereen mag dat weten.”

Ook krijgt Westenberg hulp van

een juridisch medewerkster van de

Haagse rechtbank. Ze houdt hem op

de hoogte van geruchten en levert

hem e-mailadressen die hij nodig

heeft. Op 6 april 2011 stuurt ze Wes-

tenberg een sms’je. „De dame in

kwestie (Marlous van der Togt) gaat

1 juni met pensioen en stopt half

april met werken. Als je haar dossier

nodig hebt, moet je snel zijn.”

Buddendijk is over deze kwestie

niet verhoord door de rijksrecherche.

„Als ons duidelijk wordt wie de sms

stuurde, heeft die medewerker een

gigantisch probleem. Dit mag abso-

luut niet”, zegt Buddendijk nu des-

gevraagd. Westenberg vroeg volgens

hem elf stukken uit procesdossiers

van hemzelf. „Daar heeft hij recht op.

Hij vroeg ook adresgegevens van een

voormalige medewerker en die heeft

hij niet gekregen vanwege bescher-

ming van de privacy. Hij vroeg ons

ook na te gaan of in de telefooncen-

trale is te zien of hij vroeger met een

bepaalde advocaat heeft gebeld. Die

vraag kunnen wij alleen al om techni-

sche redenen niet beantwoorden”,

zegt Buddendijk.

De rijksrecherche heeft Westen-

berg in oktober ook gevraagd naar

zijn contact met medeverdachte Pie-

ter Kalbfleisch. Nergens in het straf-

dossier duiken aanwijzingen op over

een complot van de rechterlijke

macht en de luchthaven Schiphol om

Chipshol van de familie Poot kapot te

maken. Ook is er geen enkel tapver-

slag van gesprekken tussen de ex-col-

lega’s Kalbfleisch en Westenberg.

Maar één keer hebben de oud-rech-

ters het afgelopen jaar afgesproken,

met hun advocaten er bij.

De rechercheurs vragen naar dit

gesprek omdat Westenberg dit con-

tact in een eerder verhoor ontkende.

Een misverstand, zegt hij tegen de re-

chercheurs. „In uw visie heeft u het

gevraagd, maar ik heb het niet als zo-

danig begrepen.” Het gesprek was

om wat data „a f g e ch e ck t ” te hebben,

zegt Westenberg. Hij vond het zo’n

gedoe om via advocaten heen en weer

te mailen. „Dus toen hebben we één

keer dat contact gehad.”

Hart luchten

Maar niet alle gesprekken die Wes-

tenberg over de affaire voert, gaan

over het organiseren van zijn verde-

diging. Soms wil hij gewoon zijn hart

luchten over Marlous van der Togt en

over Jan en Peter Poot.

Zo belt op 31 maart vorig jaar zijn

broer. Die wil ook graag weten hoe

het zit met die vrouw. Westenberg

vertelt dat hij en Pieter Kalbfleisch

haar goed kennen. Kalbfleisch had

eind jaren tachtig een relatie met

haar, vertelt Hans aan zijn broer Lau-

rens door de telefoon. „Die is tot een

einde gekomen toen Kalbfleisch te-

gen zijn huidige vrouw aanliep.” Vo l -

gens Hans bleven de twee daarna

goede vrienden en was ze zelfs nog op

het huwelijk van Kalbfleisch ge-

weest. Maar hij lijkt weinig gechar-

meerd van de vrouw. „Ja, het is zo’n

tuthola, een tikkeltje Haags, vroeger

blond en misschien ook wel in de ca-

tegorie domblond.”

„Ja, ja”, zegt Laurens. Maar Hans is

nog niet klaar. „Ze zat als griffier van

de kamer toen ik bij de rechtbank

Den Haag kwam. Cor Stolk, dat was

de Kamervoorzitter in die tijd, bijna

70, die was verkikkerd op haar. Nou,

ik vond dat haar juridische kwalitei-

ten niet gelijke tred hielden met haar

borstomvang .”

In een telefoongesprek met ene

Jan uit Den Haag op 15 april vat Wes-

tenberg samen waarom de familie

Poot zo’n hekel aan hem heeft. Het

draait allemaal om geld, zegt hij.

„Nou, en dat heb ik ze schijnbaar met

een uitspraak door de neus geboord.

Daar zijn ze heel kwaad over want zij

denken van: als het allemaal doorge-

gaan was, zoals wij dachten dat het

door zou gaan, dan zouden wij heel

erg rijk zijn geworden. Kijk, nu heb-

ben ze een slordige 50 tot 70 miljoen

euro in de knip zitten. Anders zou-

den dat waarschijnlijk 1,5 tot 2 mil-

jard zijn geweest.”

Op 7 april vorig jaar mailt Westen-

berg aan een raadsheer bij het hof in

Den Haag dat de familie Poot volgens

hem alles doet om een miljarden-

claim bij de Staat in te dienen. „En

dat alles omdat meneer een bijzonde-

re hekel aan mij heeft. Je houdt het

niet voor mogelijk. Het is veeleer zo

dat hij uit is op geld en over lijken

gaat. Bij voorkeur dan mijn lijk, maar

die lol gun ik hem niet.”

Westenbergs vervroegd

pensioen

Hoofddorp
S C H I P H O L

Haarlemmer-
meer 
polder

1.000 m

Badhoevedorp Badhoevedorp-zuid

‘Gouden driehoek’

Schiphol (was tot 1993

eigendom van Chipshol)

Eigendom Schiphol
Eigendom Chipshol

A4

A9

begin jaren 90
Poot krijgt ruzie met een van de finan-

ciers, Harry van Andel. Die wil de grond

verkopen en de winst incasseren. Poot

wil de grond houden om te ontwikkelen

(Chipshol).

Ve r vo l g op pagina 16 >

III >

Mei 2012: Pieter Kalbfleisch bij de rechtbank in Utrecht. Foto Arie Kievit
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3 mei 1996
Rechter Hans Westenberg doet uitspraak over

het geschil tussen Jan Poot en Harry van An-

del. De familie Poot raakt de zeggenschap

over de grond kwijt. Van Andel verkoopt de-

len van de grond. Vader en zoon Poot span-

nen allerlei procedures aan om het vonnis te-

ruggedraaid te krijgen.

februari 2000
Het gerechtshof in Den Haag vernietigt het vonnis

van rechter Westenberg. Vader en zoon Poot en Harry

van Andel schikken hun conflict en besluiten het res-

tant van 300 hectare te verdelen, zodat de familie

Poot nog 150 hectare krijgt.

III. De Kalbfleisch-tapes: ‘Zeikend, zei

D
e rechter die in 2005 de

baas werd van de Neder-

landse Mededingingsau-

toriteit (NMa), Pieter

Kalbfleisch, is naar eigen zeggen te

grazen genomen door een minnezie-

ke ex-vriendin. Zij kan niet verkrop-

pen dat hun verhouding eind jaren

tachtig stopte en dat hij enige tijd la-

ter met een andere vrouw verder

ging. Daar komt het elke keer op neer

in de telefoongesprekken die Kalb-

fleisch voert met vrienden en beken-

den. In vrijwel elke conversatie over

zijn vervolging lucht hij zijn hart

over „de kletskoek” van griffier Mar-

lous van der Togt.

„Zie je dat je gewoon Pieter, dat er-

gens twintig jaar over heen kunnen

en dat je dan nog daar de wrange

vruchten van moet plukken”, zegt

zijn vriend Willem in een telefoonge-

sprek van 15 april vorig jaar. Willem

heeft het gevoel dat Pieter „pootje

wordt gehaakt door een tante”, aldus

het verslag van het onderhoud.

Kalbfleisch: „Ja, dat is absoluut

waar. Ik bedoel de verjaringstermijn

is bijna al verlopen bij wijze van spre-

ken in civilibus, in strafrechtelijke

zin, en dan word je nog verneukt

waar je bij staat. Pardon dat ik mij zo

plastisch uitdruk, maar dat is wel

waar het om gaat.”

Het zijn sombere tijden voor

Kalbfleisch. In april 2011 heeft hij

zijn functie van bestuursvoorzitter

van de NMa – twee maanden voor

zijn pensioen – neergelegd. Door het

meineedonderzoek van het Open-

baar Ministerie is zijn positie on-

houdbaar geworden.

In de afgeluisterde telefoonge-

sprekken kondigen de twee verdach-

te magistraten aan dat ze heel graag

van Van der Togt willen weten waar-

om haar geweten zo erg opspeelde

dat ze in 2007 opeens aan de bel trok.

Van der Togt beschreef de gebeurte-

nissen die zich eind jaren tachtig af-

speelden op de rechtbank in een ano-

nieme brief aan weekblad Nieuwe

Re v u , in januari 2007. Het tijdschrift

had een artikel gepubliceerd over de

Chipshol-zaak. Na lezing had ze pas

begrepen welke kwalijke rol Haagse

rechters zouden hebben gespeeld. Ze

luchtte haar hart bij de oud-presi-

dent van de Haagse rechtbank, Hans

Hofhuis. Hij lichtte Frits Bakker in,

toen president van de Haagse recht-

bank.

Kalbfleisch denk te weten waarom

zijn ex-geliefde zich in 2007 ineens

ontpopt als klokkenluider. „Ik ben

maar een amateurpsycholoog, maar

geen slechte”, zegt hij tegen vriend

Willem. „In die periode vierde ik

mijn zestigste verjaardag (11 januari,

red.). Die zestigste verjaardag is uit-

gebreid verslagen in het Stan Huygens

Journaal en in het A D, de Haagse cou-

ranten. Echt paginagroot omdat we

(Kalbfleisch en de vrouw die hij in

1994 trouwde: zakenvrouw Marleen

Zuijderhoudt, red.) een concert in de

Kloosterkerk gaven en een ontvangst

en weet ik wat. Met tout le monde, voor

zover tout le monde in Nederland

woont, aanwezig. Koninklijke fami-

lie en weet ik wat allemaal. En dat

heeft haar zo gestoken, van die Kalb-

fleisch is toch wel met een leuke da-

me er vandoor gegaan en dat had mij

ook kunnen overkomen, maar het is

niet zo”, zegt Kalbf l e i s ch .

Twee dagen na zijn verjaardag ver-

scheen over de fuif inderdaad een uit-

bundig verslag in De Telegraaf. „Een

keurig gezelschap trotseerde de

storm op het Lange Voorhout in Den

Haag. Het waren vertegenwoordi-

gers van toonaangevend Neder-

land”, zo begint het artikel. „Ieder-

een feestte mee met de waakhond en

zijn vrouw”, schrijft het dagblad.

Dit verhaal moet „een zekere mate

van jaloezie” bij griffier Van der Togt

hebben opgewekt, zegt Kalbfleisch

tegen Willem. Drie weken eerder had

hij in een telefoongesprek met zijn

dochter al dezelfde analyse gemaakt.

Hij haalt Shakespeare aan om het ge-

vaarlijk wispelturige gedrag van

vrouwen te duiden. Het Engels van

Kalbfleisch wordt door de tappende

rechercheurs niet helemaal correct

verstaan en fout weergegeven. Waar-

schijnlijk zegt hij: „No other but a wo-

man’s reason.” Zijn dochter kan het ci-

taat wel plaatsen. „Dat is waar”, rea-

geert ze: „The mind of a woman is a

dangerous thing, zeggen ze wel eens.”

Kalbfleisch: „Ab s o l u u t . ”

Doodzonde

In telefoontjes laat Kalbfleisch er

geen misverstand over bestaan dat hij

de beschuldigingen van Van der Togt

idioot vindt. Hij is nogal verbaasd dat

voormalig rechtbankpresident Hans

Hofhuis, de ‘vertrouwenspersoon’

van Van der Togt, tegenover de rijks-

recherche heeft verklaard niet de in-

druk te hebben dat de griffier niet be-

trouwbaar is. Die opmerking heeft

Kalbfleisch „zeikend, zeikend, zei-

kend nijdig” gemaakt, zegt hij tegen

zijn zwager. In een ander gesprek

noemt hij de verklaring van Hofhuis

„een doodzonde”.

De gang van zaken zoals geschetst

door Van der Togt is totaal absurd,

vinden de verdachten. „Pieter Kalb-

fleisch is echt niet gek heren”, zegt

Westenberg tegen de rijksrecherche.

Als de rechters iets hadden willen rit-

Voyage & Culture biedt dit jaar wederom, in samenwerking met het Instituut voor Kunsthistorische Educatie

“Spieghel der Consten”, een cursus Kunstgeschiedenis aan. De doelstelling van de cursus is om in 4 jaar-

blokken een overzicht te geven van Architectuur, Schilder- en Beeldhouwkunst zoals die zich vanaf de tijd van

de Grieken, de Romeinen, de Middeleeuwen, de Renaissance en de Barok tot in de 21e eeuw hebben ontwikkeld.

De cursussen worden gegeven in Amsterdam en lopen van september tot en met april, in principe eenmaal in

de 14 dagen, op dinsdag of donderdag. Ieder jaarblok omvat 14 colleges. De gehele cursus staat onder leiding

van Drs. M. Ophof-van Dijk. Zij geeft al jaren cursussen in de geschiedenis van de kunst. Het meest fascine-

rende voor haar is de rol die de maatschappij speelt bij het totstandkomen van de kunst.

Mevrouw Ophof is een enthousiast spreekster en zal u op boeiende wijze door de geschiedenis van de kunst leiden. De inhoud van de colleges is op acade-

misch niveau en gebaseerd op het overzicht dat aan de universiteit van Leiden aan studenten in de kunstgeschiedenis voor het propaedeutische examen

wordt gegeven. Dezelfde handboeken zullen dan ook gebruikt worden. De mogelijkheid bestaat om ieder jaar met een kunstreis af te sluiten.

Blok 1

•Griekse kunst

•Etruskische- en Romeinse kunst

•Vroeg-Christelijke- en Byzantijnse kunst

Blok 2

•Islamitische kunst

•Vroege Middeleeuwse kunst

•Romaanse- en Gotische kunst

Blok 3

•Laat-Gotische schilderkunst

• Beeldhouwkunst en Grafische kunst

•Vroege Renaissance in Italië

•Hoog-Renaissance

•Maniërisme

•Renaissance in het Noorden

•Barok in Italië en Duitsland

•Barok in Vlaanderen, Holland en Spanje

Blok 4

•Barok in Frankrijk en Engeland

•Neoclassicisme en Romantiek

•Realisme en Impressionisme

•Post-impressionisme

•Schilder- en beeldhouwkunst in de 20e eeuw

•Architectuur in de 20e eeuw

Prinsengracht 783-785, 1017 JZ Amsterdam • tel: 020-6238368, fax: 020-6262820

Cursus Kunstgeschiedenis 2012/13
Kunsthistorisch overzicht van de Architectuur, Schilder- en Beeldhouwkunst

Bij de cursussen horen kunstreizen naar Londen, of Parijs, Florence, Moskou/St. Petersburg, Wenen, Istanbul en Rome. De reizen zijn in maart en april en

elk jaar wordt een keuze gemaakt voor een andere stad. Voor een goede opbouw is het raadzaam om bij blok 1 te beginnen. Het fascinerende is immers om

oorzaak en gevolg te zien en latere ontwikkelingen zelf in een context te kunnen plaatsen. Het is echter ook mogelijk om slechts één bepaald jaarblok te kiezen

of de cursus in een andere volgorde te doorlopen. De kosten bedragen € 245,- per persoon per jaarblok. Het lesmateriaal is niet inbegrepen in de prijs.

Voor een beschrijving van de cursus (met een uitgebreid overzicht van de te behandelen stof)

kijkt u op www.voyageculture.nl/kunstgeschiedenis of stuurt u een e-mail naar

info@voyageculture.nl of belt u naar Voyage & Culture o.v.v. Cursus Kunstgeschiedenis.

A d v e rt e n t i e

Het feest moet ‘een
zekere mate van
jaloezie’ bij de griffier
hebben opgewekt
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Bij Nieuwe Revu komt een anonieme brief binnen waarin staat waarom

Westenberg negatief over Chipshol zou hebben geoordeeld. De brief

meldde dat Westenberg goed bevriend was met Pieter Kalbfleisch. Ze wa-

ren collega’s bij de rechtbank in Haarlem en later in Den Haag. Kalbfleisch

zou goed bevriend zijn geweest met Van Andel, de partner met wie Jan

Poot ruzie kreeg. Van Andel zou aan Kalbfleisch hebben gevraagd of die

niet iets kon regelen in de juridische strijd die hij voerde met Poot. Kalb-

fleisch zou toen Westenberg hebben gevraagd de zaak te behandelen.

april 2011
Marlous van der Togt, grif-

fier van de Haagse recht-

bank, blijkt de schrijver

van de brief. Ze beschul-

digt Westenberg en Kalb-

fleisch voor de rechtbank

in Utrecht opnieuw van

belangenver strengeling.

april 2011
Op 15 april wordt bekend

dat justitie onderzoekt of

Westenberg en Kalb-

fleisch zich schuldig heb-

ben gemaakt aan mein-

eed. Kalblfleisch stapt op

als bestuursvoorzitter van

de NMa.

februari 2012
Het Openbaar Ministerie maakt be-

kend de twee voormalige rechters

te vervolgen wegens meineed.

zeikend nijdig’

Eind jaren tachtig had Pieter Kalb-

fleisch, zoals hij het zelf noemt, „een

liefdesrelatie” met Marlous van der

Togt, een griffier van de Haagse

rechtbank. Vorig jaar april bleek dat

zij in 2007 een anonieme brief over de

Chipshol-affaire en de rol van Hans

Westenberg en Kalbfleisch had ge-

schreven. Van der Togt moest vorig

jaar al getuigen in een civiele proce-

dure waarin de familie Poot bewijs

wil verzamelen dat de Nederlandse

Staat hen bewust heeft tegenge-

werkt.

Tijdens de verhouding, die twee jaar

duurde, leerde Van der Togt de vrien-

den van Kalbfleisch kennen, zoals de

broers Jan Jonathan en Harry van

Andel. Ze vertelde dat Kalbfleisch op

een dag opgewonden haar kamer

binnenkwam op de rechtbank in Den

Haag. „Hij had net een telefoontje

van Van Andel gekregen. Die had ge-

zegd dat hij grote ruzie had gekre-

gen.” Kalbfleisch was op zoek naar

Westenberg. Twee dagen later vroeg

ze aan Kalbfleisch of hij Westenberg

nog had gesproken. „Hij zei dat hij

Westenberg gevraagd had, als er een

zaak van zou komen, om deze te

doen. Dit ging om de zakelijke belan-

gen van Van Andel en de grond rond

Sch i p h o l . ” Uit die toelichting begreep

de vrouw dat „beïnvloeden de be-

doeling” was. „Kalbfleisch heeft aan

Westenberg verteld over de belangen

die speelden bij Van Andel en ge-

vraagd of hij de zaak wilde doen.”

Haar verhaal leverde Westenberg en

Kalbfleisch een verdenking van mein-

eed op. Eerder hadden zij onder ede

verklaard geen „speciale vriend-

s ch a p ” te hebben.

Justitie begon een onderzoek. Re-

chercheurs spraken voormalige col-

l e ga ’s, vrienden en bekenden van de

twee en tapten hun telefoons af. Jus-

titie zegt daaruit te kunnen afleiden

dat de twee magistraten wel degelijk

dikke vrienden zijn geweest. Ze

maakten bijvoorbeeld deel uit van

een groep vrienden en collega’s die,

soms met partners, regelmatig gin-

gen eten.

selen, met de nadruk op áls, dan had-

den ze dat heus wel slimmer gedaan.

Dan had Kalbfleisch geen collega in-

gelicht over illegale voornemens.

„Daar ga je niet mensen deelgenoot

van maken. Dan ga je ook niet op het

werk daarover babbelen. Dan bel je

op en dan zeg je: ik wou even een bor-

rel met je drinken.”

De gebeurtenissen die Van der

Togt schetst, kloppen ook niet in de

tijd, zeggen beide verdachten. De

griffier beweert dat Kalbfleisch haar

eind jaren tachtig zou hebben verteld

dat hij iets wilde regelen door zijn

vriend Westenberg in te schakelen in-

zake Chipshol. Maar Westenberg

kreeg de familie Poot pas in 1994 voor

zich op een zitting. Omdat de be-

schuldigingen niet kunnen kloppen,

stuurt Kalbfleisch op 15 april vorig

jaar een lange e-mail aan de baas van

het Openbaar Ministerie, Harm

Brouwer („Amice”). Aangezien

Kalbfleisch vrij eenvoudig zegt te

kunnen uitleggen dat de griffier on-

zin verkondigt, hoopt hij op „een

prompte actie van het OM”, zegt

Kalbfleisch tegen Willem. „Zo kan de

hausse aan negatieve publiciteit scha-

debeperkend worden voorkomen.”

In de e-mail, die ook naar de minis-

ter van Veiligheid en Justitie Ivo Op-

stelten gaat, schetst Kalbfleisch waar-

om de verdenkingen geen hout snij-

den. Hij wil „dat aanstonds publieke-

lijk duidelijk wordt gemaakt dat ter

zake geen zaak meer tegen mij

loopt”. Dan kan hij ten minste „weer

normaal gaan werken”. Hij wijst er-

op dat zijn carrière „tot nu toe vlekke-

loos is verlopen” en hij wil een maand

later in Den Haag gastheer zijn van

het wereldcongres van de mededin-

gingstoezichthouders. Kalbfleisch

vertelt een vriend twee weken later

dat Brouwer verzekert „de zaak zo

snel mogelijk tot klaarheid te bren-

gen”. De ex-rechter gaat ook buurten

bij Erik van den Emster, voorzitter

van de Raad voor de Rechtspraak.

Bevriende advocaten van Kalb-

fleisch laten hem trouwens weten dat

ze het niet verstandig vinden dat hij

de top van justitie vraagt het onder-

zoek te stoppen. Paul Russell, voor-

malig CDA-senator, had hem gezegd

dat hij nu het beeld wekt van de man

„die zijn vriendjes probeert te bena-

deren om de zaak om te draaien”.

Het is een constatering die de rijks-

recherche ook maakt tijdens een ver-

hoor op 29 september vorig jaar. „Het

beeld bestaat dat u steeds op zoek

bent naar mensen in uw netwerk die

iets voor u kunnen betekenen.”

Kalbfleisch noemt dit „een fout

beeld”. Uit de telefoontaps blijkt

evenwel dat de advocaat van Kalb-

fleisch „confraterneel” informatie

weet los te peuteren. Kalbfleisch

noemt dit „een staaltje van achter de

rug van iedereen gegevens krijgen”.

In een gesprek met zijn pr-advi-

seur René Struijs zegt Kalbfleisch:

„met name zo’n Willy Thomas (Tho-

massen, red.), lid van de Hoge Raad,

die wil op een gegeven moment best

ook anderszins de onbetrouwbaar-

heid van de getuige wel eventjes naar

voren halen”, zegt Kalbfleisch. „Dat

verwacht ik eigenlijk ook van andere

mensen in de rechterlijke macht.”

Struijs werkt bij het Haagse com-

municatiebureau Sparrow & Part-

ners. Kalbfleisch overlegt regelmatig

met Struijs hoe ze „de tsunami aan

shit”, zoals hij de berichtgeving over

zijn zaak noemt, kunnen stoppen. De

strategie die in telefonisch overleg

tussen Struijs en Kalbfleisch naar vo-

ren komt, bestaat vooral uit het in-

schakelen van De Telegraaf.

Kalbfleisch kan als frequente gast

in het Stan Huygens Journaal reke-

nen op de steun van de grootste krant

van Nederland. In een gesprek met

Jeroen Sparrow, partner van het bu-

reau waar Struijs werkt, zegt deze te-

gen Kalbfleisch: „Mocht je nou niet

weg zijn met Pasen, kom dan Eerste

Paasdag een broodje bij mij eten. Dan

is Sjuul Paradijs er ook.” Paradijs is

hoofdredacteur van De Telegraaf.

De krant helpt Kalbfleisch ook

door af en toe dingen juist niet op te

schrijven. Op 14 april vorig jaar

maakt de NMa bekend dat Kalb-

fleisch met verlof wordt gestuurd,

omdat de rijksrecherche onderzoek

doet naar meineed. Kalbfleisch had

twee dagen daarvoor van justitie ge-

hoord dat hij verdachte is. Dat wist

geen enkele journalist, behalve Har-

ry van Gelder van De Telegraaf, ver-

telt Kalbfleischs vrouw Marleen ’s

avonds aan ene Hans in een telefoon-

gesprek. De dag dat de NMa zijn ver-

trek bekendmaakt, moet Kalbfleisch

zich melden voor een verhoor. Het

gesprek ging heel goed, vertelt Mar-

leen aan Hans. Ze was van tevoren al-

leen heel bang dat er een heel legertje

journalisten zou staan. Dat was niet

zo. En van De Telegraaf heeft ze be-

grepen dat justitie „een hele snelle

beslissing zal nemen”. Van Gelder

ontkent overigens dat hij wist dat

Kalbfleisch verdachte was. „Dan had

ik het natuurlijk opgeschreven.”

Een van de strategieën die Kalb-

fleisch bespreekt met Struijs gaat

over het lekken van zijn schrijven aan

Harm Brouwer. De ex-rechter wil zelf

niet lekken, hij wil zich „als een heer

gedragen”. De Telegraaf is bereid een

stuk te schrijven en te melden dat ze

de informatie „uit bronnen bij justi-

tie hebben gehoord”, vertelt Struijs.

Kalbfleisch vindt dat prima.

„Hoe integer is het om melding te

maken van bronnen bij justitie ter-

wijl u weet dat het daar niet vandaan

komt”, vraagt de rijksrecherche aan

Kalbfleisch. De ex-rechter geeft geen

antwoord op die vraag.

Kalbfleisch beroept zich bij zijn

verhoor in september 2011 bij vrijwel

alle vragen op zijn zwijgrecht. Hij is

kwaad omdat hem dan pas duidelijk

wordt dat de recherche zijn telefoon

maandenlang heeft afgeluisterd.

Kalbfleisch kreeg wel politieke

steun. Hij kreeg „van de hele VVD-top

steunmails”. Alleen Opstelten werkt

volgens hem niet mee. Die wil in mei

tijdens zijn begrotingsbehandeling

in de Kamer laten zien „dat hij die

rechterlijke macht flink kan aanpak-

ken als dat nodig is”. Tegen zijn

vriend Hans praat Kalbfleisch over de

„politieke dimensie” van zijn zaak.

„Deze regering wil latenzien dat ze de

PVV rechts kunnen inhalen.”

De liefdesrelatie en de vriendschap

‘Dan ga je niet op het
werk babbelen. Dan bel
je op: ik wou even een
borrel met je drinken’

Pieter Kalbfleisch. Foto Roger Dohmen, Hollandse Hoogte
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