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, De strijd van Jan en Peter Poot

De liegende rechter
door ïom Kreling

Yoormalig rechter Hans Westenberg steekt de
wijsvinger en middelvinger van zijn rechterhand
in de lucht. Ze trillen een beetje.0p zijn voor.
hooÍd staat zweet. Hij was als rechter altijd de.
gene die ondervroeg. Maar nu zijn de rollen om.
gedÍaaid en staat hij hier voor de rechtbank als
getuige. 'Zo waarlijk helpe mij God almachtig.'
0p de tribune van de rechtbank in Utrecht Íluis-
tert iemand net hard genoeg: 'Hij liegt toch.'
Al bijna vijÍtien jaar vechten vader en zoon Jan
en Peter Poot met hun grondontwikkelingsbe-
drijÍ Ghipshol tegen machtige vijanden. Eind
vorig jaar mochten ze Westenberg verhoren.
Ze proberen bewijzen te verzamelen dat de
Staat hen opzettelijk heeÍt tegengewerkt.
De Ghipsholzaak. Een onwaarschijnlijk verhaal
over grond, de macht van de overheid, miljoe-
nenclaims, Schiphol en een hooÍdrol voor een
fiegende rechter die in zijn vrije tijd bijklust Links:Artistimprcssion

als juridisch adviseur. schiphotcitv
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tigenlijk doen
ze alvijftien jaar
niets anden
dan juridische
procedures
v()erel|.

Peter Poot paÍkeert ziin zwarte BMW op de modderige inrit van

een grote lap kleigrond waar de resten van de aardappeloogst nog

liggen. Hij wijst om zich heen. Een paar honderd meter verderop

zakt een vliegtuig over de hoof<len van een plukje vliegtuigspot-

ters. 'Dit is de beste locatie van Nederland. Vóór ons Amsterdam.

Rechts de verkeerstoren van Schiphol. En achter ons de Zwanen-

burgbaan.' Het stuk grond ligt ingeklemd tussen de snelwegen

A4, A5 en de A9.
Samen met zijn vader Jan Poot is hii eigenaar van een groot

deel van deze grond. De gouden driehoek, noemt Poot het. Met

hun bedrijí Chipshol hebben ze plannen om het gebied te ont-

wikkelen tot een heuse luchtvaartstad. Kantoren, winkels, appar-

temeÍrten, musea, hotels, recreatieve voorzieningen en een

ziekenhuis. Ruim opgezet, veel groen, met een monorail waar ca-

bines overheen zoeven om de mensen door deze luchtvaartstad te

vervoeren. Een people mover, noemt Chipshol dat.

Deze plannen hebben ze al twintig jaar. Pnchtig uitgewerkt in

luxe brochures met fiaaie plaatjes. Maar er is nog nooit een schop

in de grond gegaan om een begin te maken met de aanleg van de

luchtvaartstad. Dat komt doordat de rest van dit perceel in handen

is van Schiphol. Om iets van deze lap grond te maken moeten

Chipshol en Schiphol samenwerken. En dat is het probleem. Sa-

menwerken kunnen ze niet. Daawoor is er te veel gebeurd. 'De

sfeer is er niet naar,' zegt Peter Poot.

Echte projectontwikkelaars zijn vader fan (86) en zoon Peter (55)

Poot allang niet meer Eigenlijk doen ze al vijftien jaar niets anders

dan juridische procedures voeren. Is de ene afgelopen, dan begint

de volgende. Kort geding, hogerberoep, cassatie, bodemprocedure;

bijna elke mogelijke juridische weg hebben ze weleens bewandeld.

Tegen de Staat, Schiphol, voormalige zakenpartners, accountants-

kantoren, de provincie Noord-Holland, de gemeente Haarlemmer'

meer en een rechter die volgens vader en zoon Poot Partiidig was.

Vader en zoon Poot zijn ervan overtuigd. 'Ze werkten allemaal

samen om hun plannen te traineren en te frustreren. 'Men' wilde

niet dat vadeÍ en zoon Poot de grond rond Schiphol gingen ont-

wikkelen. 'Ze' moesten Chipshol niet. En door een rechter raak-

ten ze in de jaren negentig een groot deel van hun grond kwijt.

Gomplotdenkers
De afgelopen jaren werd er vaak wat lacherig gedaan over vader

en zoon Poot. Querulanten. Complotdenkers. Alsof de overheid

expres een bedrijfzou tegenwerken. Alsoíeen rechter zich schul'
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Jan en peter poot

dig zou maken aan belangenverstrengeling en opzettelijk hun za-

kelijke tegenstanders geholpen zou hebben. Alsof die dingen in

Nederland zouden gebeuren. Nee, er waren maar weinig mensen

die de verhalen van vader en zoon Poot geloofden.

Koppige doorzetters, dat zijn vader en zoon Poot in elk geval.
'Want ze houden vol. faar in jaar uit. Al lacht iedereen hen uit. Ge-

lijk hebben en het krijgen zijn twee verschillende dingen. Vanuit

zijn woonplaats, het Zwitserse Crans, bestookt Poot senior journa"

listen, politici en zakenlieden met zijn verhalen. Verhalen over wat

er allemaal niet deugt. Hij schrijft boeken, zoals Doodzonde tegen d.e

rechtssta.at en geeft die in eigen beheer uit. GÍatis. Om de zoveel

tiid koopt hii een adyertentiepagina in een krant. Daar plaatst hij

dan een open briefop, bijvoorbeeld aan een bewindspersoon. Voor

buitenstaanders onbegrijpelijke advertenties, vol met verwiizingen

naar juridische procedures, aangiftes die door vader en zoon Poot

gedaan zijn en vergelijkingen rnet blunders van justitie.

In april vorig jaar keeg minister Hirsch Ballin van fustitie zo'n

open briefover misstanden bij zijn departement. 'lk verzoek u die

maatregelen te nemen die het vertrouwen in de rechtsstaat herstel'

len. In afuachting van uw spoedige reactie,' sloot Poot de briefaf

Een reactie krijgt hij bijna nooit. Dat zijn ze inmiddels wel gewend. 7 Notd broed nt.p



Mooie dinÉlen
Het verhaal van Chipshol begint eind
jaren tachtig. Oud-planoloog bij de
provincie Zuid-Holland )an Poot
heeÍt net zijn bouwbedrijf Éurowo-
ningen verkocht. Met de opbrengst
koopt hij grond rond luchthaven

Schiphol. Daawoor richt hij het be-
drijfChipshol op. Poot ziet de grond
rond de luchthaven als een locatie
waar een ontwikkelaar zoals hij in de
toekomst mooie dingen kan gaan

doen. En dus koopt hij lap na lap, zo-
dat hii uiteindelijk 600 hectaÍe in be-
zit heeft , ongeveer rzoo voetbalvel-
den.

In 1994 krijgt Poot ruzie met
zijn zakenpartner Harry van Andel.

Poot wil de grond houden om te ont-
wikkelen. Daar was het hem om be-
gonnen. Maar Van Andel - bekend
als Harry Handel - wil de grond snel
verkopen en de winst pakken. Ze be"
landen bij de rechtbank en ver-
schijnen voor rechter Hans Wes-

tenberg. De waag is wie de zeggen-
schap over de grond heeft.

En daar bij de rechtbank in Den Haag gaat het helemaal mis.

Westenberg velt een keihard oordeel voor vader en zoon Poot. Ze

raken de zeggenschap over de grond kwijt. Rechter WesteÍrberg

verbiedt Poot senior bovendien om nog langer overal zijn mening

over de kwestie te geven. De dwangsommen die Poot opgelegd

krijgt om zich aan alle uitspraken van Westenberg te houden,

lopen op tot ongeveer 3oo miljoen gulden.

Van Andel begint al snel daarna de grond te verkopen. Lucht-

haven Schiphol is een van de kopers. Vader en zoon Poot laten

het eí niet bii zitten en spannen allerlei juridische procedures aan

om de beslissingen van rechter westenberg terug te dÍaaien. Vier
jaar later 1uk dat. Het gereótshofin Den Haag vernietigt in zooo

het vonnis van Westenberg.
Maar voormalig zakenparfner Harry van Andel heeft dan al

1oo van de 6oo hectare verkocht. Van Andel en Poot besluitenI Koud bloed m. r2



na het vonnis van het geÍechtshofom de zaak te schikken. De 3oo
hectare grond die nog over is verdelen ze. Vader en zoon Poot pro-

beren vervolgens om hun plannen te ontwikkelen op de r5o hec-

tare grond die ze nog over hebben.

Een luchtvaartstad
Op zijn kantoor aan de rand van Schiphol laat Peter Poot zien waar
Chipshol nu nog grond heeft. In ájn werkkamer heeft hii een lucht-
foto van de regio Amsterdam die een hele wand beslaat. Poot - spit-
kerbroek, blauw colbertje en bruine suède gespschoenen - gaat er-
voor staan en wiist. 'Kijk, hier zie je de gouden driehoek.'

Het idee van ziin vader fan Poot was twintig jaar geleden dat
de steden van de toekomst rond luchthavens zouden ontstaan.
Hij werd nogal eens uitgelachen om dit idee. 'Wie gaat er nou
met zijn kantoor in een weiland zitten, zeiden ze tegen ons.'

Vader en zoon Poot zagen de Ameritaanse luchthaven Atlanta als
voorbeeld. 'Ook een kleine stad. Maar met inmiddels wel het druk-
ste vliegveld ter wereld met iaaÍlijl<s het gootste aantal passagiers. Daar
is wel een echte luchtvaartstad ontstaan. Met veel werkgelegenheid.'

Ëen blik op de kaart van Schiphol laat zien waarom deze 'gou-
den driehoek inzet is van een eindeloze strijd. De luchthaven zit
ldem tussen Aalsmeer, Amstelveen, Badhoevedorp en Hoofddorp.
De gouden driehoek ligt tussen Amsterdam en het centrum van
Schiphol en wordt omsloten door drie snelwegen. Een droom voor
iedere projectontwikkelaar.

Door deze strategische ligging is de grond goud waard. Schip-
hol zou het terrein graag toevoegen aan het grote areaal bedrii-
venterreinen en kantoorparken dat de luchthaven al heeft
onhvikkeld. Chipshol ziet dit als dé plek om er eindelijk een heuse
luchwaartstad neer te zetten. Tegen de luchthaven aan, maar zon-
der hinder van de aanvlieg- en landingsroutes van de luchthaven.

Ongoli jkê stÍ i jd
Cruciaal voor de inrichting van het gebied is de snelweg A9. Die
loopt nu door het centrum van Badhoevedorp en moet naar het
zuiden worden verlegd, Daama vormt deze snelweg een nieuwe
natuurlijke afbakening van de luchthaven.

Om die reden wil Schiphol de snelweg zo dicht mogelijk langs
Badhoevedorp laten lopen. Chipshol daarentegen wil de weg zo
ver mogelijk van Badhoevedorp aíleggen. Dan wordt het gebied
tussen de A9 en Badhoevedorp groter, het gebied waar de lucht-
vaar:tstad van Poot moet komen.

ten blik op de
kaaft van
Schiphol laat zien
l'Jaar0ln deze
'gottdelt driehoek'
inzet is vatt eett
eindeloze strijd.
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ïwee jaar later

Zo is het tracé inzet van de strijd tussen de twee partijen. Maar
volgens vader en zoon Poot is het een ongelijke strijd tegen mach"
tige vijanden. Schiphol is in de ogen van vader en zoon Poot allang
niet meer slechts een luchthayen. Sterker nog, als luchthaven doet
Schiphol het helemaal niet goed. In 2oo5 stond Schiphol nog in
de top-ro van grootste luchthavens. Vorig jaar was de luchthaven
gezakt naar plaats veertien.

Nee, Schiphol is volgens vader en zoon Poot gewoon een on-
roerendgoedbedrijf geworden, met een grote portefeuille grond.
Ëen concutrent van Chipshol dus die liever zelfde grond rond de
luchthaven ontwikkelt. 'Maar er is sprale van oneerlijke concur-
rentie, Ze vinden steeds nieuwe methodes om onze olannen te
verhinderen,' zegt Peter Poot.

Een mooi voorbeeld is het Groenenbergterrein in de buurt van
Schiphol, dat ook van Chipshol is. Begin jaren negentig gekocht.
Het kostte Chipshol een paar juridische procedures en een paar be-
zoeken aan de Raad van State om uiteindelijk een bouwvergun-
ning voor het teÍrein van circa 4o hectare te krijgen. Maar
toen werd er in zoo3 ineens een bouwverbod ingesteld door het
ministerie van Verkeer en WateÍstaat. Schiphol en de Luchtver-
keersleiding Nederland (LNVL) hadden het ministerie eÍvan weten
te overtuigen dat bebouwing van het terein het luchtverkeer in
gevaar zou brengen. ïwee jaar later oordeelde de rechter dat het
bouwverbod onterecht was. Het luchwerkeer kwam helemaal niet
in gevaar door bebouwing. In zooT werd daarom het bouwverbod
opgeheven. Ook moest Schiphol een schadevergoeding betalen
aan Chipshol. Dus kon Chipshol de grond eindelijk bebouwen.

Nee, zegt Peter Poot in zitn kantooÍ, toen yonden 'ze' wel weer wat
nieuws om ons tegen te werken. Nadat het bouwverbod was opgeheven,
werd de grond ineens door de Staat gereseweerd voor de aanleg van
een nieuwe startbaan voor Schiphol. Peter Poot 'Dan kulnen we daar
wel gebouwen neerzetten, maar huurders houden niet lan onzekerheid.
En sÍaks moeten we de gebouwen weer weghalen.'

De l iegendo reehtel
Aardappels, mais, graan. Tot op heden laten boeren hun gewassen
groeien op de grond van Chipshol. De akkerbouwers betalen er
een beetje huur vool Toch boeken vader en zoon Poot steeds meer
succes in hun strijd tegen de overheid. Niet op de grond, maar
wel in de rechtbank.

In zoog komt de door hen gehate rechter Westenberg in de
problemen. Nooit heeft Westenberg echt last gehad van de be-

de de
dat het
rbod
ht was.

ootdeel
rechter
houwve
0l|teÍec
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schuldigingen van vader en zoon Poot. Gekken, vond hij hen, met
onzinnige verhalen. Ja, zijn uitspraak waardoor Chipshol de grond
kwijtraakte, werd later vemietigd. Maar ja, dat gebeurde wel vaker,
dat een hogere rechter anders oordeelde. Niets aan de hand. Toen
hij zijn uitspraak in 1996 deed was hij vice-president van de
Haagse rechtbank en dat is hij in zoog nog steeds. Hij doet be-
trekkelijk anoniem zijn werk op de rechtbank, als een van de leden
van de Nederlandse rechterlijke macht.

Dan duikt de Chipsholzaak ineens weeÍ op in het leven van
Westenberg. Een advocaat die ooit optrad voor Chipshol zegt in
zoo4 in een boek over de advocatuur dat hij rare dingen heeft
meegemaak rond Chipshol. 'Bij grote claims leert de ervaring dat
Nederlandse rechters neweus worden. Er gaan opeens gekke din-
gen gebeuren, zoals rechters die uitvoerig met adyocaten gaan
bellen over de zaak. In de Chipsholzaak is dat ook gebeurd met
mr. Westenberg van de Haagse rechtbank.'

Westenberg is woedend. Rechters mogen niet bellen met ad-
vocaten, om elke schijn van partiidigheid te voorkomen. Het is
een doodzonde en dus een keiharde beschuldiging. Westenberg
begint een procedure tegen de advocaat en de schrijver van het
boek wegens smaad. Het wordt zijn ondergang. Hij ontkent in de
procedure onder ede dat hij met advocaten heeft gebeld.

Maar in de zomer van 2oo9 stelt het geïechtshofin Den Haag
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Zoon Peter loopt
achtet hem. Hij
heeft een grijns
om zijn mond.

dat rechter Westenberg wel degelijk met advocaten heeft gebeld.

Ineens staat Westenberg bekend als de liegende rechter. Een paar

maanden later, in augustus, gaat Westenberg 'in goed overleg met
de rechtbank met verwoegd pensioen. Zo hoopt de rechtbank'ie-
dere discussie over het rechterlijk functioneren van Westenberg
te voorkomen'.

Dê anoniême bÍiêf
Rustig van zijn pensioen genieten kan Westenberg niet. De pro-
blemen beginnen dan pas echt voor de voormalige rechter. Vader
en zoon Poot doen aangiÍle tegen hem wegens meineed. De rijks-
recherche start een onderzoek. Maar niet alleen naar meineed.
De rechercheurs kijken ook of Westenberg zich schuldig heeft ge-

maakt aan belangenverstrengeling.
In zooT heeft fan Poot een anonieme briefin handen gekregen,

die aan het weekblad Níeuwe Revu is gestuurd. 'Het Íecht moet im-
mers zegevieren,' staat erboven. In de bÍief staat waarom rechter
Westenberg in de jaren negentig tegen Chipshol zou zijn geweest:

'l -W. Westenberg en P. Kalbf.eisch. (nu d.írecleur NMa) waren ongeveer
zo jaar geled.en beid.en collega's bíj d.e rechtbank ín Haarlem, te weten
in de functíe van rechter Beíd.eru - collega's dus en ínrnid.d.els ook be-
viend. geraakt - hebben gesollíciteerd bíj d.e rechtbank in Den Haag en
zíjn d.aar nlak" na elkaar tot vice-presíd.ent benoemd.

Dikke vríenden van P. Kalbf.eísch zíjn d.e brozrs Harry en Jok-lo-
nathan van And.el, daar deed. P. Kalbfleísch - d.íe talloze nevenfunc"
ties had. - ook zaken mee.

Toen d.e heren Van And.el met d.e zaak, waarwer uw artikel gaat,
ín d.e problernen geraakten hebben zíj daarvoor P. Kalbfleisch bena-
d.erd.. Zij hebben hem om een oplossíng van d.ít conflíct gevraagd.

Omdat P. Kalbfuísch deze zaak zelfvanwege belangenverstrengelíng

en vriendschap met de heren Van Andel níet kon doen, heef híj zijn
collega en vriend.je J.W. Westenberg gevraagd deze zaak als rechter te
behandelen en zo is het ook gegaan. Geen haqn die daqr naar zou
kraaien en zo kon er ook nog ínvloed. word.en uítgeoefend.'

ï Í i  I  lên
November vorig jaar. Vader en zoon Poot lopen door de gang van de
rechtbank in Utrecht. De oude, grijze Jan Poot loopt langzaam. Zoon
Peter loopt achter hem. Hij heeft een grijns om zijn mond. Einde-
lijk. Ze hebben van de rechtbank toestemming gekegen om ver-
schillende oud-rechters en advocaten te verhoren over Chipshol. Zet2 I íoud broed . ,L t2



willen zo bewijzen verzamelen dat ze door de Staat zijn tegengewerk.
Vandaag is voormalig rechter Hans Westenberg aan de beurt.

Dan komt Westenberg aanlopen - donker pak met dun krijt-

streepje, blauw overhemd, geruite Burlington sokken in zwarte

gaatjesschoenen. Hij kijk even kort naar vader en zoon Poot. Zijn

mond staat strak. Hij houdt zijn hooftl een beetje schuin, neus

omhoog. Westenberg heeft zijn vrouw meegenomen. Veedien
jaar na zijn vernietigde uitspraak staan de voormalige rechter en
vader en zoon Poot weer samen in de rechtbank.

In de rechtszaal steek Hans Westenberg de wijsvinger en mid-

delvinger van zijn rechterhand in de lucht. Ze trillen een beetje.

Op zijn voorhoofd staat \ryat zweet. Hij was als rechter altijd degene

die ondervroeg. Maar nu zijn de rollen omgedraaid en staat hij hier

voor de rechtbanï als getuige. 'Zo waarlijk helpe mij God almach-

tig.' Hij liegt toch, fluistert iemand op de tribune net hard genoeg.

De rechter begint met wat eenvoudige wageÍr. OfWestenberg
kan vertellen over zijn loopbaan als rechter? Licht geaffecteerd

vertelt hij over de organisatie van de rechtbank in Den Haag. Wes-

tenberg geeft korte antwoorden. Hij heeft er weinig zin ln. la, hi1

kon eigenlijk als sectowoorzitter grotendeels zelfbepalen welke

zaken hij behandelde. Dook hij daarom ook telkens weer op in

rechtszaken van Chipsholl Dat leek hem wel'prakisch. Hij had

zich toch al in de materie verdiept. Nee, geeft hij toe, dat is geen

standaardprocedure bij de rechtbank.

Kribbag
Jan Poot zit schuin achter 'Westenberg. Hij heeft zijn ogen dicht.

Echt spannend is het nog niet. Maar hii veert op als de rechter

Westenberg vÍaagt naar zijn relatie met Pieter Kalbfleisch, voor-

malig rechter in Den Haag en huidig voorzitter van de Neder-

landse MededingingsautoÍiteit (NMa). Kalbfleisch was 'een goede

en vriendelijke collega', zegt Westenberg. Maar vriendenl 'Ik ben

een keer op zijn verjaardag geweest. Verder komen we niet bij el-

kaar over de vloer.'
Heeft hij het ooit met Kalbfleisch over de Chipsholzaak gehad?

'Nee.' Dus u heeft nooit met Kalbfleisch over de zaak gesproken, waag

de rechter nog een keer Westenberg reageert kribbig. 'Als u doelt

op overleg zoals in de zin van de anonieme brief, dan kan ik u zeg-
gen dat als ik op zo'n manier door een collega zou zijn benaderd,
er een aantekening in diens personeelsdossier zou zijn gemaakt.'

Dan hebben de advocaten van vader en zoon Poot nog een

vraag aan de voormalige rechter. 'Heeft u tijdens de Chipshol-

Nu zijn de rollen
olngedraaid el|
$aat hijhier
l|00r de Íecht-
bank als getui[e.
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Westenbuggeeft
antwoord:'lk heb
niet gebeldJ

procedure met advocaat Smit gebeld?' Het wordt doodstil in de
rechtszaal. Dit heeft Westenberg altijd ontkend, ook onder ede.
Het kostte hem ziin baan, nadat het gerechtshofhad vastgesteld
dat hij wel had gebeld. Westenberg kan niet anders dan weer ont-
kennen. Geeft hij het bellen toe, dan pleegt hij nu ter plekke mein-
eed oí heeft hij dat in het verleden gedaan. Westenberg geeft
anfivoord: 'Ik heb niet gebeld.' Vader en zoon Poot schudden hun
hoofd. Hij zit gewoon \À/eer te liegen, zegt iemand hardop.

Buiten wordt het donker. De zittingsdag is bijna voorbij. Maar
de advocaten van vader en zoon Poot zijn nog helemaal niet klaar
met Westenberg. Ze willen hem nog uitgebreid onderwagen over
de inhoud van de anonieme brief. De Íechter waagt WestenbeÍg
ofhij de komende weken tijd heeft en noemt een paar opties. Wes-
tenberg pakt zijn telefoon en opent de digitale agenda. 'Nee, dan
kan ik niet. Die dag kan ik ook niet. De komende weken heb ik ei-
genlijk geen tijd.'

In de zaal wordt het rumoerig. Jan Poot staat op. Hoe kan dat
nou, roept hij. 'Hij is wij. Hij heeft toch niets te doen. Hii is een
Iiegende rechter. Ik moet elke keer uit Zwitserland komen voor
deze man. En hij kan de zaak maar traineren en traineren. Al vijÊ
tien jaar lang.' De rechter rlaagt om stilte. De datum voor het ver-
volg van verhoor zal nog worden vastgesteld.

Vleêsfraudeu I
Ruim twee weken later \ /ordt Pieter Kalbfleisch gehoord. Kalb-
fleisch geeft niet zulke korte antwoorden als voormalig collega
WestenbeÍg. Nee, de huidige voorzitter van de Nederlandse Me-
dedingingsautoriteit zit op ziin praatstoel en vedelt zelfs veel meer
dan hem gewaagd wordt. Hii schetst onbedoeld een dubieus beeld
van zakelijke en wiendschappelijke banden tussen rechters en za-
kenmamen. En zo brengt hij ziózelíen Westenberg in grote pro-
blemen.

Zo vertelt Kalbfleisch over zijn eigen nevenfunctie, in zijn
periode ds rechter in Den Haag. Hij was toen ook commissaris
bij supermarkÍbedrijfVomar. Begin jaren negentig woeg Vomar-
eigenaar Cees Zwanenburg aan Kalbfleisch ofhij mee wilde den-
ken over een investedng van Vomar in bedrijven die bezig waren
met het ontwikkelen van gronden rond Schiphol. Commissaris
Kalbfleisch wilde dat wel, hii las de prospectus en zag dat Hatry
van Andel bij deze ontwikkelingsbedrijven betrokken was. Die
kende Kalbflejsch. Hij was bewiend met zijn broer.

En dan komt Kalbfleisch in zijn verhoor ineens met een pi-
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Pietet Kalbfeisch

kant detail. De investering van Vomar werd vervolgens in r99z

besproken met Van Andel bij ene familie De Kroes thuis in Was-

senaar. Deze íamilie was groot geworden met slagerijketen De
Vleeschmeesters. Ën Vomar had net een aantal slagerijen van
hen overgenomen. Ëind jaren tachtig Íaakte De Meeschmees-
ters in opspraak door grootschalige fraude. Ëddy de Kroes, zoon

van de oprichter, kreeg in 1985 in hoger beroep een celstrafvan
twee laar.

Maar in zoo3 bleek uit een verhaal in Quote dat hij die straf
nooit had uitgezeten. Een vriend van De Kroes had dat binnen
justitiële kringen geregeld, met een hoog persoon. In 199z keeg
De Kroes ook een briefe met een handtekening van een oÍficier
van justitie, waaÍin stond dat hij inderdaad zijn strafniet hoefde

uit te zitten.

VÍiibÍi efje
Na het qu.ote-verhaal volgde een onderzoek. Het vrijbdeÍie uit
r99z bleek echt. De Kroes hoefde de cel definitief niet in. Nooit

is duidelijk geworden welke mensen binnen ,ustitie ervoor ge-

zorsd hebben dat de veroordeelde De Kroes nooit de cel in hoef<le. tS Not ld bloed nrr2
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'Zoek dat lekker
zelf uit. Daar zijn
jullie toch zo
goed in?'

Maar duidelijk is nu wel dat de familie De Kroes in r99z - de pe-
riode dat Eddy de Kroes zijn wijbriefe kreeg - voor zakelijke be-
sprekingen de Haagse rechter Kalbfleisch thuis ontving.

Dan vertelt Kalbfleisch over ziin relatie met collega Hans Wes-
tenberg. Een prima collega, maar wienden waren ze niet. 'Ik ben
denk ik een keer op zijn housewarming in Den Haag geweest.' O
ja, dan herinnert Kalbfleisch zich nog iets. Hij heeft Westenberg
in zooT als voorzitter van de NMa nog een keer ingehuurd, als ju-
ridisch adviseur. De NMa wilde gíaag een second opinion over
een vonnis van een rechter in Den Haag. En toen stelde hij voor
om Westenberg maar in te huren. Die vond dat prima, las de stuk-
ken, gaf de NMa het advies niet in hoger beroep te gaan en
stuurde een factuur van 1618,4o euro voor 8,5 uur werk,

VadeÍ en zoon Poot zitn veÍbiisterd door de ontboezeming
van Kalbfleisch. Een rechter die zichzelfverhuurt als adviseur en
een advies geeft over een vonnis van een collega-rechter. 'Onge-
lofelijk wat daar allemaal gebeurde,' zegt Peter Poot. 'En Wes-
tenberg en Kalbfleisch bagatelliseerden hun relatie tot nu toe,
maar hij bleek toch wel biizonder. Er was zelfs een financiële re-
latie.' Kalbfleisch noemde de anonieme brief 'kletskoek', maar
volgens Peter Poot is iuist 'biina alles' bewezen wat erin stond.

Lariekoek
Een paar weken later wordt Hans Westenberg voor de laatste
keer gehoord in Utrecht. De voormalige rechter heeft niet alleen
zijn vrouw, rnaar ook zijn broer meegenomen. Op de gang vra-
gen journalisten aan lvestenberg ofhij nog meer betaalde ad-
viezen heeft gegeven de afgelopen jaren. 'Zoek dat lekker zelf
uit. Daar ziin iullie toch zo goed inl' zegthll-

In de rechtszaal krijgt hij dan eindelijk vragen over de ano-
nieme brieí. Maar Westenberg heeft er helemaal geen zin meer
in. Lariekoek, die brief, zegt hij. Hii wil er één ding over zeg-
gen. 'Als je op dit soort onzin een vordering probeert te bouwen,
veÍdien ie het niet daarin te slagen.'

Maar vader en zoon Poot zijn na het verhoor heel tevreden.
'We hebben genoeg bewijs om nu een procedure tegen de Staat
te voeren. De schade is enorm. Zeker een paar miljard. Maar we
begrijpen ook wel dat we dat niet moeten claimen,' zegt Peter
Poot op de gang yan de rechtbank. 'We willen vooral dat de Staat
de zaak neties met ons regelt.' Na jaren zijn de rollen eindelijk
omgedraaid. Ze zijn niet meer die querulanten die overal com-
plotten zien. De oplichter is nu voormalig rechter Westenberg.



Zelfs de Raad voor de rechtspraak heefl forse kritiek op \Ves-
tenberg. Altijd heeft de Raad hem gesteund in zijn procedures
wegens smaad die hij voerde nadat hij beschuldigd was van bel-
len met advocaten. Ziin proceskosten werden zelfs vergoed.
Maar zichzelf verhuren als iuridisch adviseur: schande. In een
oÍficieel persbericht heeft de Raad laten weten dat 'Westenberg
het aanzien van de rechtspraak heeft geschaad'.

En Chipshol zal ook de komende tijd Westenberg bliiven ach-
tervolgen, Het onderzoek van de rijksrecherche naar hem we-
gens onder meer meineed en belangenverstrengeling loopt nog.

ïot de boden
Een paar weken geleden. Een enthousiaste Peter Poot aan de te-
lefoon. 'Ik heb groot nieuws. De anonieme briefschrijver heeft
zich gemeld. Het is iemand die ook bij de rechtbank in Den Haag
werke, net als \Vestenberg en Kalbfleisch. En hij werld er nu nog.'
De tipgever heeft zich gemeld bij een voormalig president van de
Haagse rechtbank. Hij wil nog steeds anoniem bliiven. 'Maar het
maakt de tip nog geloofwaardiger Dit is prachtig.' Nee, het voeren
van procedures is nog niet voorbij. 'We willen alles tot de bodem
uitzoeken,' zegt Peter Poot.

Dit jaar mogen ze in ieder geval nog een aantal ex-rechters en
een rechteÍ van de Haarlemse rechtbank verhoren. Drie rechters
behandelden sinds 2ooj het conflict over het Groenenbergterrein
tussen Chipshol en Sóiphol. Door tegenryerking kon Chipshol
het terein nooit bebouwen. Uiteindelijk werd Schiphol veroor-
deeld tot het betalen van een schadeyergoeding. Chipshol schatte
de schade op ongeveeÍ roo miljoen euro. Maar vlak voor het slot-
pleidooi over het schadebedrag waren de drie rechters die de zaak
al die tijd behandeld hadden plotseling vervangen. Drie nieuwe
rechters bepaalden de schade op slechts 16 miljoen euro.

Vader en zoon Poot willen met de verhoren achterhalen wat er
zich achter de schermen bij de Haarlemse rechtbank heeft aíge-
speeld. \Vaarom werden die drie rechters ineens veÍvangenf

De familie Poot is nog lang niet klaar. Ze hebben hun tanden
in de Staat en de rechterlijke macht gezet en laten niet los. Uit-
eindelijk zullen ze in alles gelijk krijgen. Dat weet Peter Poot
zeker. En dan kunnen ze hopelijk hun plannen toch nog uitvoe-
ren. Maar één ding weet hij ook wijwel zeker. 'De oplevering van
onze plannen zal mijn vader niet meer meemaken.'

Delen van dit verhaal verschenen eerder in NRC Hondelsblad..

Het onderzoek van
de rijksrecherche
ll|egeÍ|s meineed
en belangen-
verstrengeling
loopt nog.
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