(ADVERTENTIE)

Wat betekent ambtseed voor rechter Krol?
“Bent u meneer Poot van Chipshol?” vroeg de golfspeler, aan wie ik mij voorstelde. “Dat klopt”,
antwoordde ik. We stonden op de golfbaan in Crans, september jl. “Zie je wel”, riep de man naar
zijn vrouw en zoon, ook golfers. Daarna stelde hij zich aan mij voor als voormalig lid van de Raad
van Bestuur van de ABN en fusiebank ABN AMRO. Tenslotte onthulde hij dat er in 1990 een
groot conflict ontstaan was tussen de bestuurders van de ABN en die van de AMRO. Dat betrof
de voorgenomen emissie van Chipshol Forward. “De ABN-bestuurders stonden aan uw kant, de
AMRO-bestuurders onder leiding van Jiskoot aan de kant van Harry van Andel (destijds al mijn
tegenstander, JP). Jiskoot, dus Van Andel, heeft toen gewonnen.” Geen wonder.

Ik eindig met de volgende vaststelling van de
Rijksrecherche “Uit bovenstaande aangehaalde
citaten uit documenten aanwezig in het
rechtbankdossier, is het vermoeden ontstaan dat
het niet onaannemelijk is dat op het moment dat
getuige Van der Togt spreekt over de problemen
die vermoedelijk al in de beginperiode 1990 waren
ontstaan tussen Van Andel/Wyler enerzijds en
Chipshol/Poot anderzijds.” (onderstreping JP)

NB. Jiskoot verzorgde destijds de emissies van
ABN AMRO, was dus als autoriteit doorslaggevend.
Dezelfde Jiskoot die later een fatale rol speelde in
de emissie van World Online. Niet alleen ten nadele
van ABN AMRO, maar ook van veel particuliere
beleggers. Daarentegen heeft hij Joel Wyler door
die emissie schatrijk gemaakt. Joel Wyler, vriend
van Kalbfleisch en compagnon van Harry van Andel,
speelde bovendien een beslissende rol in het
ontslag van mijn zoon Peter als directeur van onze
landbank Landinvest op 15 december 1992.
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