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Waarom beschermt Opstelten liegende 
rechter W. uit alle macht?
Advertentie, geplaatst in Haarlems Dagblad van 20-07-2011 
 
Wie houdt de liegende rechter Westenberg de hand boven het 
hoofd? Al jarenlang! Oktober 2009 diende ik tegen deze voortijdig 
afgetreden rechter een strafklacht in wegens meineed en valsheid 
in geschrifte. Eerst 4 maanden later bezochten 2 rechercheurs van 
de Rijksrecherche mij op het kantoor van Chipshol. Hun eerste 
vraag was: “Wat is uw belang om Westenberg aan te klagen?” 
Mijn antwoord: “Welk belang heeft de Staat om deze liegende 
rechter niet te vervolgen wegens meineed? Het was immers de 
Staat in casu het Hof Amsterdam dat Westenberg bij arrest van 10 
juni 2009 veroordeeld heeft wegens “liegen onder ede”. Echter 
uw officier van Justitie heeft aan mijn aanklacht toegevoegd 
“belangenverstrengeling”. Daartegen heb ik groot bezwaar omdat 
deze overbodige en onwenselijke toevoeging tot jaren vertraging 
zal leiden. Is dat de bedoeling? Zorgt u er eerst maar voor dat 
mijn aanklacht snel afgewerkt wordt. Alles staat op papier. De 
aanklacht is heel eenvoudig. Waarom bent u daarmee nog niet 
gereed? Er zijn al 4 maanden verlopen.”

 Waarom beschermt Opstelten liegende rechter W. uit alle macht? 

Geen 4, maar binnenkort nota bene 24 maanden later is het O.M. nog 
steeds niet gereed met mijn eenvoudige aanklacht, uiteraard 
voortreffelijk gedocumenteerd. Zelfs is over de voortgang (?) niets 
bekendgemaakt. Weet Westenberg teveel over misstanden bij de Haagse 
rechtbank? En over de Raad voor de Rechtspraak die al zijn torenhoge 
advocatenkosten betaald heeft, gefactureerd door mr. Boukema, de 
landsadvocaat die ook de advocaat was van Kalbfleisch. Heel opmerkelijk 
is Boukema inmiddels gepromoveerd tot Raadsheer in Amsterdam. 
 
NB. De landsadvocaat bezet steeds meer sleutelposities bij 
gerechtshoven en Hoge Raad! 
 
De Raad voor de Rechtspraak doet wel huilerig zo niet schijnheilig over de 
dankzij Chipshol gepubliceerde misstand dat Westenberg als rechter 
bijkluste o.a. voor zijn amice Kalbfleisch “met groeten van huis tot huis” 
op kosten van de NMa dus van de belastingbetaler, tevens ten nadele van 
een collega-rechter bij de Haagse rechtbank. Westenberg moest nl. diens 
vonnis, voor NMa nadelig, beoordelen c.q. veroordelen. De Raad voor de 
Rechtspraak had tenminste na haar scherpe kritiek op de bijklussende 
Westenberg als consequentie zijn ten onrechte vergoede advocatenkosten 
van € 160.000 moeten terugvorderen plus de wettelijke rente. Delicaat is 
overigens dat de voormalige voorzitter van de Raad tevens voormalig 
president van de Haagse rechtbank mr. A.H. van Delden zich tegen deze 
onterechte vergoeding wel verzet heeft. De huidige voorzitter, voormalig 
president van de Rotterdamse rechtbank mr. F.W.H. van den Emster 
daarentegen blijft tot op heden de torenhoge advocatenkosten betalen. 
En alsof dit niet al schandelijk genoeg is, heeft de Raad inmiddels 
Westenberg voorzien van de advocaat van H.M. de Koningin, mr. A. 
Croiset van Uchelen. Deze zegt dat rechter Westenberg niet gelogen 
heeft, niet gebeld zou hebben met advocaten van de tegenstander van 
Chipshol. Gewetensbezwaren tellen daarbij niet voor topadvocaten? Hun 
hoge honorarium is veel belangrijker! Wie betaalt deze peperdure 
advocaat? De Raad voor de Rechtspraak! 
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NB. Is het eveneens geen schande dat de aanvaller, Westenberg die 2 
keer verloren heeft, zelfs in hoger beroep, bij zijn ontslag gehonoreerd is 
met een extra premie van € 75.000 (voor bewezen diensten?). 
Daarentegen moeten zijn slachtoffers, de arme journalist Kat en advocaat 
Smit, die de procedures gewonnen hebben, zelf hun hoge 
advocatenkosten betalen. En ook, even erg, wordt de eveneens foute en 
ontslagen CEO Kalbfleisch door de NMa doorbetaald tijdens zijn 
gedwongen verlof. Daarentegen wordt een arme, dappere vrouwelijke 
griffier, die gelijk heeft, gestraft en verplicht haar torenhoge 
advocatenkosten zelf op te hoesten. Er is dus sprake van dubbele 
discriminatie. Waar blijven de feministen om daartegen te protesteren? 
Zij is niet alleen slachtoffer van Kalbfleisch, maar eerder ook van 
Westenberg, met wie zij eveneens in bed gelegen heeft als we de 
suggestie van pr-officer Sparrow van Kalbfleisch geloven mogen. 
 
Is Westenberg ook de dupe van een andere foute Haagse rechter net als 
Chipshol? In zijn beginperiode werkte hij nl. onder rechter Stolk, net als 
rechter Rueb inmiddels bekend als pedofiele rechter. Stolk was zo’n foute 
rechter dat hij zijn liefje Koos H. ongestraft als moordenaar zijn gang liet 
gaan. Stolk, een op het oog keurige rechter heeft Koos H. echter niet 
veroordeeld, integendeel hem in de gelegenheid gesteld nieuwe moorden 
te plegen, daadwerkelijk uitgevoerd. Deze pedofiele moordenaar maakte 
daardoor nog meer slachtoffers, zoals het Wassenaarse meisje Edith Post, 
in de duinen verkracht en dood teruggevonden. Waarom is de rol van 
Stolk zolang onbekend gebleven? Wist de liegende rechter Westenberg 
daar niets van? Zelfs als Westenberg daarvan aanvankelijk niets geweten 
heeft, wat was dan de uitwerking op hem toen dit later wel bekend werd? 
Afschuw? Of, dacht hij, als dit toegestaan wordt, mag ik ook foute 
vonnissen vellen? Een rechter kan immers niets gebeuren! Stolk werd 
door de leiding nooit aangepakt (waarom niet?) en kreeg zelfs een 
uitbundig afscheidsdiner, waar Westenberg vergezeld van zijn griffier 
aanwezig was. Helaas voor Westenberg en Kalbfleisch is hun zo’n eervolle 
afscheidsreceptie niet vergund. Dankzij Chipshol!!! 
 
Uiteraard is het door de top van de Haagse rechtbank toelaten, ja zelfs 
stimuleren van moorden supercrimineel, maar het liegen onder ede, het 
samenspannen met een collega als Kalbfleisch ten gunste van 
zakenrelaties als Van Andel en Joel Wyler, gesteund door Cees van Luijk, 
indertijd CEO van Coopers & Lybrand en professor Eisma van De Brauw, 
ten koste van Chipshol, dat is toch ook crimineel? Mijn 
gebiedsontwikkelings- en beleggingsmaatschappij is daardoor gedurende 
17 jaar van haar binnenkort 25-jarig bestaan lamgelegd, haar dominante 
strategische grondpositie van 600 ha. is teruggebracht tot 150 ha. en 
mijn zoon en ik waren 5 jaar verbannen uit ons eigen bedrijf. Desondanks 
wordt Westenberg door het O.M. nog steeds niet aangepakt, maar vindt 
er stelselmatig ongeoorloofde, inmiddels bijna 2 jaar, vertraging plaats. 
In veel brieven over mijn advertenties en boeken stellen schrijvers dat 
degenen die verkeerd zijn waartegen niet opgetreden wordt, teveel weten 
over anderen. Niemand minder dan de ombudsman Brenninkmeijer heeft 
zijn oordeel gegeven over het verval van onze rechtspraak in zijn artikel 
De instrumentele rechter in het Nederlands Juristenblad van 22 april jl.: 
”De autoriteit van de rechter dreigt in de Chipshol-zaak in een vrije val 
terecht te komen.” stelt hij. Brenninkmeijer eindigt met een oproep: 
“Iedere rechter of bij de rechtspraak betrokkene die iets weet - ook al is 
het pijnlijk of belastend - zou nu moeten spreken.” 
 
Hoeveel, beter hoe weinig rechters hebben zich inmiddels bij hem 
gemeld? Was Westenberg erbij? Dat durft hij niet, hij is een lafaard. 
Rechters van Nederland, neem een voorbeeld aan Italiaanse rechters als 
Borsselino en Falcone. Zij hebben hun vrouwen en kinderen ter wille van 
hun veiligheid laten opsluiten in kazernes. Hun kinderen konden niet met 
hun vriendjes gaan spelen. Hun vrouwen niet met hun vriendinnen gaan 
winkelen. Deze dappere rechters werden tenslotte opgeblazen. Maar 
andere dappere rechters lieten zich niet afschrikken. Zij gingen zelfs 
Berlusconi aanpakken, met succes, die recent werd veroordeeld om € 528 
miljoen schadevergoeding te betalen wegens omkoping van een rechter. 
De Nederlandse rechters krijgen een steeds slechtere reputatie door 
Westenberg c.s. en door hun stilzwijgen krijgt de meerderheid van goede 
rechters het stigma van lafheid. De criminele rechter Westenberg weet te 
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veel, vandaar zijn voorkeursbehandeling door de Raad voor de 
Rechtspraak en het O.M., waardoor hij niet uit de school zal klappen. 
Binnenkort zal Chipshol nog 3 rechters voor meineed aanklagen, 
waaronder de vroegere president van de Haarlemse, thans Haagse 
rechtbank. Uit de getuigenverhoren van de Haarlemse rechters op 29 en 
30 juni is nl. gebleken dat deze rechters zich eveneens aan meineed 
bezondigd hebben. In Engeland is het Murdoch-schandaal in onderzoek 
bij het parlement en een hoofdredacteur gearresteerd in verband met 
afluisteren. In USA gaat de FBI journalisten verhoren. In Duitsland is Die 
Welt al vanaf 1998 bezig. Heine heeft gezegd: “Als de wereld vergaat, ga 
ik naar Nederland. Daar gebeurt alles later.” 
 
Welke Nederlandse krant neemt nu het voortouw? Hoe dan ook, Chipshol 
laat het er niet bij zitten, hoewel niet ons beroep noch opdracht. Never 
surrender! 
 
Wassenaar, 18 juli 2011 
drs. J. Poot (13/08/1924), oprichter Chipshol-groep (1986) en 
Eurowoningen (1960)

5 reacties op dit artikel
bankencrisismisdadigers beschermen, de VVD CDA PVV coalitie is 
daarvoor in het leven geroepen en gehouden, zie website LOTto.KG ,en 
daarvoor ook mag Gore Doemink blijven zitten. Er zijn honderden, zo niet 
duizenden, bankencrisismisdadigers bij de fianciele instellingen en 
accountants maffia. Zij hebben opzettelijk de bankencrisis laten toeslaan 
en erger laten worden om er in privekringen enorm van te profiteren, 
zogenaamd speculatief. Een vervolgmisdaad is het ontduiken van de 
belasting daarover.------- ------ ----- De bewijzen kan de FIOD/ECD zo 
makkelijk verzamelen maar de ambtenaren mogen niet van de VVDers 
Op Stelten, Teeven en Weekers, nomen omen est, en De Jager. In de 
bezuingingen en gezien het parlement de klokkenluiders in de stront 
heeft laten zakken durft ook geen enkele ambtenaar. Ze zitten er tot over 
hun oren in, van El Binkman, de Bosramp en Klaas Knots Gert tot Age M 
Snijbranders, Wel Link en Zalmonalla en consorten. Tja, en met een 
parlement evenzo vol lafaards zijn we nergens meer en ten ondergang 
gedoemd. ------- ------ ------- De misdadige poel die de hooggeachte 
heer Poot aanpakt is dus minstens duizend maal erger en groter dan hij 
zegt en pakt van elk van ons burgers gemiddeld tienduizenden tot tonnen 
toekomst af, dus ook van U geachte lezers. De misdadige poel is zo groot 
dat ik de famlie Poot hartgrondig adviseer om in Berlijn, Stockholm, 
Bishkek, Kransnodar of zo te gaan wonen. Geen enkele Nederlandse arts 
is meer betrouwbaar voor ze. Mijn vader, mijn ex en bijna mezelf hebben 
die laffe artsen vermoord / kapot laten gaan. Dhr. Poot zegt het juist, in 
Italie zijn er die doorgaan, hier niemand meer nadat wijlen 
justitieminister Ien Dales en IRT onderzoeker parlementslid Maarten van 
Traa vermoord zijn, zogenaamd hartaanval en auto-ongeluk, jaja. 

- door wwwLOTto.KG op woensdag 20 juli om 12:44 

Dat de foute rechters, de stromannen en hun bazen niet zelf met hun 
openbaringen komen, kan ik me gezien hun belang - hoe fout ook - nog 
iets bij voorstellen. Echter de journalisten hebben geen excuus voor hun 
monddood blijven. Citaat Wikipedia: In het journalistieke beroep bestaan 
diverse taken. De voornaamste zijn: * organisatie van het journalistieke 
proces * opdiepen van gegevens * duiden van gegevens * bewerking van 
gegevens * publicatie van de bewerkte informatie !! Journalisten voer 
jullie taken eens uit inzake fundamentele zaken als de Chipshol-affaire en 
de Demmink-doofpot.

- door Anton Merdanus op woensdag 20 juli om 12:32 

Benevens "de zaak Demmink" is die Chipsholzaak een splijtzwam ten 
eeuwige dage als die niet wordt opgelost. Alles ten nadele van de 
rechtsstaat en de BV Nederland. Onbegrijpelijk dat hier de 
verantwoordelijken niet hun verantwoording nemen. Er zijn vele 
schikkingen getroffen door het OM met de betrokkenen van de 
vastgoedfraude-affaire. Waarom kan dat hier ook niet? Ik heb begrepen 
dat Chipshol de Staat niet failliet wil laten gaan. Dan moeten er 
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‹‹ Naar het overzicht

schikkingen getroffen kunnen worden in het belang van alle 
Nederlanders.

- door jan bouma op woensdag 20 juli om 12:04 

Geachte Heer Poot. Tijden geleden zag ik de film SalÃ² van Pasolini, 
trouwens zijn laatste. Vermoord. De geschiedenis hehaalt zich telkens 
weer. Ik verwonder me eigenlijk niet zoals met het misbruik van priesters 
e.d. met kinderen. De Majesteit moet hier onderhand toch wel kennis van 
hebben maar zal waarschijnlijk niet reageren. Zo'n 
schorriemorrieprobleem is beneden Haar Waardigheid. Nee, dan Wim & 
Max, het toonbeeld van deugdelijkheid. Ik wens U sterkte met Uw Quest 
maar ik denk toch dat U uiteindelijk achter het net vist. NWO & Bilderberg 
etc. In ieder geval bedankt voor deze informatie, nu weet ik dat we aan 
de honden zijn overgeleverd.

- door Dirk van Leeuwarden op woensdag 20 juli om 11:08 

Wanneer komt het nu eindelijk tot een parlementaire enquete? Dit is toch 
bij uitstek een zaak die het functioneren van onze rechtspraak in twijfel 
trekt? Onbegrijpelijk ook dat de pers zich zo afwachtend opstelt. Er is 
toch overvloedig bewijs, in ieder geval ruim voldoende om 'n beerput 
vergelijkbaar met de huidige Britse te vermoeden? Ga toch openbaar 
onder ede verhoren! Pers, parlement, kom in actie!

- door h m horwitz op woensdag 20 juli om 11:02 

plaats een reactie 
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