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Seinen van Peter (l) en Jan Poot op rood voor rechter Hans 
Westenberg © Martin Dijkstra 

Peter Poot haalt bakzeil bij NMa chipshol 

Tipgever Chipshol had relatie met Kalbfleisch hans westerberg 

Chipshol klaagt bij NMa over Schiphol jan poot 

Jan en Peter Poot willen Eddy de Kroes horen peter poot 

Schiphol-ceo Nijhuis en KLM-baas Hartman zijn schiphol

Zoeken  

U bevindt zich hier: Home > Quote 500 > Liegende Poot-rechter strafrechtelijk vervolgd

16:23 woensdag 10-02-2010 | Quote 500  
door: Joost van Kleef 

Liegende Poot-rechter 
strafrechtelijk vervolgd

Na zestien lange jaren van procederen, 
adverteren, moedeloos wanhopen en 
manmoedig wéér ten strijde trekken, 
heeft projectontwikkelaar Jan Poot sr. 
(86) eindelijk zijn zin. De ‘liegende’ 
rechter Hans Westenberg wordt 
eindelijk strafrechtelijk vervolgd. 

Niet vanwege zijn vonnissen die Poot het ontwikkelen van zijn gronden rond Schiphol 
onmogelijk zou hebben gemaakt – wel vanwege meineed. Westenberg wees in 1994 
vonnis in één van de vele processen die de familie Poot (Quote 500 nr. 453 met €53 
miljoen) heeft lopen tegen de staat, tegen hun investeerders, tegen Schiphol, de provincie, 
tsja, tegen wie niet eigenlijk. 

Jan Poot heeft altijd geroepen dat Westenberg partijdig was in die zaak. Hij zou terwijl de 
zaak liep met advocaten van de partijen hebben gebeld. Dat is ongehoord voor een 
rechter die onpartijdig een vonnis dient te vellen. Vrouwe Justitia draagt niet voor niks een 
blinddoek en een weegschaal.

Westenberg op zijn beurt hield bij hoog en bij laag vol niet gebeld te hebben. Vorig jaar 
werd hij daar onder ede over gehoord. Ook toen bleef hij bij zijn verklaring. Er was echter 
inmiddels zoveel bewijs tegen Westenberg dat hij door het ijs zakte. Een ongelooflijke 
afgang. Westenberg – nota bene ook eigenaar van een com-mu-ni-ca-tie bureau (Antacc) 
- wist dan ook niet hoe snel hij met vervroegd pensioen moest gaan. 

Poot was echter nog niet klaar met Westenberg en deed aangifte. Onder ede liegen is een 
(zwaar) strafbaar feit. Omdat bij Poot nooit iets kort en bondig kan, telde de aangifte 36 
driftig getikte pagina’s. En dat heeft geholpen. De rijksrecherche is een onderzoek gestart 
naar de handel en wandel van Westenberg. Die kan zijn borst gaan natmaken want men 
gaat bijzonder grondig te werk. ‘Het onderzoek is net begonnen maar de recherche meldt 
nu al dat het ‘geruime tijd’ zal duren.

Vind ik leuk Registreren om te zien wat je vrienden leuk 
vinden.
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Richard Homburg crasht dochter JetNetherlands in 

Bentley boy Herman Heinsbroek verkoopt Azure De topless 

Wim van der Leegte passt €5 miljoen naar PSV Quote 500-lid 

Vlag Dura Vermeer halfstok na dood Daan Dura Mocht u zich 

Zwitserland draait lekker dankzij derde wereld De jacht op 

Deze maand in Quote  
Blader door Quote juni, incl Top 
100 jonge rijken en 32 pagina's 
carrièrespecial. 

Bestel de Quote 500  
Haal de Quote 500 editie 2010 
voor €14,95 in huis. 

Abonneer  
Neem nu 6x Quote voor €20 
(60% korting). 

Aanbieding: Dermalogica  
Neem nú een jaar lang Quote 
en ontvang de Dermalogica 
Daylight Defense cadeau! 

Quote nieuwsbrief  
Meld u aan voor de nieuwsbrief 
van Quote. 

Quote shop  
Bestel nú de Ray-Ban Aviator 
van €134 voor €120. 

Quote eetgids  
Happen volgens het bijtertje. 

Rijkenkaart  
Hoe rijk is uw buurman? Bekijk 
het op de Rijkenkaart. 

Quote shop  
Bestel nú de handgemaakte 
Italiaanse paraplu van Pasotti 
Umbrelli van €127,50 voor €99. 

Quote 500 iPhone app  
Inclusief de nrs. 501 t/m 1.000. 
In de App Store voor €14,99. 

Top 5: rijkste jonge miljonairs 2011

Top 5: wie cashen er met LinkedIn?

Top 5: langste motorjachten
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hermansova op 15 februari 2010, 11:42 

Leugens bij Rechtbanken zijn niet ongewoon, heb een rapport in bezit waarin duidelijk 
aantoonbaar is dat een  
psychiater werkend voor de rechtbank te Roermond leugens heeft geschreven Stefania

Scholhip op 10 februari 2010, 17:35 

Ja, meneer Van Kleef, u heeft kennelijk nog niet in het wespennest van een juridische 
procedure verkeerd. Dit leid ik af uit de wijze waarop u de heer Poot beschrijft. Zou zijn 
handelwijze niet een gevolg kunnen zijn van de staat waarin ons recht verkeert? Wat raakt 
het fundament van onze rechtsstaat nu erger dan nota bene een RECHTER, die het zich 
denkt te kunnen veroorloven om meineed te plegen? 
"Een vorst denkt vaak een geldige reden te kunnen vinden om zijn ongelijk te 
bemantelen" (H.T. te E.). 

QuotoRai: waar moet u (niet) heen? (deel 2)

QuotoRai: waar moet u (niet) heen? (deel 1)

Junior Bookkeeper Accounts Payable Temporary

Ambachtelijke Meubelmaker

Assistent Controller (32 tot 40 uur p/w)

 

peterverhaar Laten we hopen dat deze uitzending van 
Goudzoekers beter is dan die over belastingvermindering 4 
minutes ago 

JandesBouvrie1 RT de twitteraar van het jaar @EwoutLK 
&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Shoot! http://t.co/IXJuVfd cc. @twvhj 22 
minutes ago 

CuliJoop comm about 1 hour ago 

eduardschaepman I'm at Schaepskooi (Zwarte berweg 8, 
Huizerhoogt) http://4sq.com/kdp4as about 1 hour ago 

JandesBouvrie1 Tijdens de Summer Sale Party bellen we 
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