RAADSHEER INGELSE BESCHERMHEER
PARTIJDIGE WESTENBERG
VANDAAG PLEIDOOI IN ZAAK RECHTER TEGEN ADVOCAAT
Enige jaren geleden verscheen het boek “Topadvocatuur” waarin opgenomen
een interview met onze advocaat Smit. Stibbe-advocaat De Greve van de in
hoger beroep door ons in 2000 verslagen tegenpartij (de nog steeds
rancuneuze Van Andel-groep), bovendien advocaat van Schiphol, attendeerde
de Haagse rechter Westenberg op een passage in het dat boek en zette hem
ertoe aan een schadeprocedure tegen Smit te starten.
NB. Westenberg had in 1996 een voor Chipshol vernietigend kort geding vonnis
uitgesproken waardoor wij de controle over het grootste deel van onze grondposities

“Mr. Westenberg houdt staande dat hij de raadsman van de heer Poot, toen hij
hem telefonisch op de hoogte stelde van de samenstelling van de Kamer die op
de pleidooien zou zitten [...].”
Dat Westenberg het niet nauw neemt met de waarheid, blijkt ook uit een eerdere
ingezonden brief van Mr. Numann aan de NRC d.d. 2 april 1997:
“Vanaf eind 1994 had Westenberg zich – mede op verzoek van Poot – intensief
bezig gehouden met de ... procedures.”
Kan het nog gekker: een rechter die op mijn verzoek onze procedures behandelt?
Sinds wanneer kan men zelf zijn rechter benoemen?

kwijt raakten, waarvan uiteindelijk een groot deel bij onze concurrent Schiphol Real Estate
terecht is gekomen. Zijn vonnis was ongehoord met dwangsommen tot ƒ 300 miljoen. Het

NB. Waarom schreef persrechter Numann overigens zo’n ongeloofwaardige brief? Zelfs

werd pas 4 jaar later in 2000 vernietigd maar de schade is onherstelbaar.

een eerstejaars rechtenstudent weet dat je niet je eigen rechter kunt uitkiezen.

Nadat de rechtbank Rotterdam Westenberg beschermd en Smit veroordeeld
heeft, is vandaag het hoger beroep bij Raadsheer Ingelse. Dat deze Amsterdamse
Raadsheer met een drogreden speciaal benoemd is op een zaak die valt onder het
Haagse Hof voorspelt weinig goeds voor Smit.
Echter niet Smit maar Westenberg is verkeerd. Dat staat vast. Immers wat had
Smit in de gewraakte passage gezegd?

Reeds in het allereerste pleidooi onder leiding van Westenberg in 1994 hebben
mijn zoon Peter en ik met onze voeten geprotesteerd tegen de schandelijke
behandeling van onze advocaat Smit, na 20 minuten de zaal verlaten en daarna een
klacht tegen hem ingediend. Ik moest dus niets van hem hebben. Zelfs heb ik hem
in een artikel in de Telegraaf d.d. 15 oktober 2004 beschuldigd van leugens en
bedrog.

“Maar bij grote claims leert de ervaring dat Nederlandse rechters nerveus
worden. Er gaan opeens gekke dingen gebeuren, zoals rechters die uitvoerig
met advocaten gaan bellen over de zaak. In de Chipshol-zaak is dat ook
gebeurd met Mr. Westenberg van de Haagse rechtbank.”

OP WIENS VERZOEK HOUDT INGELSE ZICH NU BEZIG
MET DE PROCEDURES?
Onheilspellend is dat het hoger beroep in de zaak Westenberg vs Smit vandaag
niet wordt behandeld door raadsheren van het Haagse Hof. Ondanks bezwaar van
Smit zullen raadsheren van het Amsterdamse Hof de zaak behandelen, met als
voorzitter Raadsheer Ingelse.

Westenberg ontkende het bovenstaande en begon nota bene een proces
tegen Smit.

Vetgedrukte passages in citaten zijn als zodanig beklemtoond door de auteur van deze advertentie.
Zie voor 24 eerdere advertenties: www.schipholwanbeleid.nl

Niet alleen bij banken zijn grote en ergerlijke misstanden, nog erger zelfs bij
rechtbanken. Jammer want de meeste rechters zijn goed. Helaas zijn in ons geval
bij de Rechtbank Haarlem de 3 goede rechters, Mr Monster c.s., vervangen door
niet-integere rechters. Wat hadden zij misdaan: de luchthaven veroordeeld tot
schadevergoeding aan Chipshol. Heel merkwaardig bleek dit in Nederland
mogelijk en kraait er geen haan naar terwijl vervanging van rechters in België
onlangs niet toegestaan werd hetgeen in de Nederlandse pers veel aandacht en
kritiek kreeg.
There is something rotten in the state.
Something?
Crans, 23 maart 2009

Drs. J. Poot (84)
Oprichter Chipshol-Groep (1986)
en Eurowoningen (1960)

PS. Hartelijk dank voor de vele reacties die ik n.a.v. mijn vorige advertentie
“Kort geding tegen partijdige rechter – Chipshol wil inzicht in contacten met
Stibbe-advocaat” d.d. 18 maart jl. mocht ontvangen mede blijkend uit 200
boekbestellingen Grondoorlog en Final Call.
Over de strijd van Chipshol tegen Schiphol, diverse overheden en de rechterlijke

NB. Als argument daarvoor werd aanvankelijk aangegeven dat Westenberg zou worden

WESTENBERG LIEGT
Dat deze rechter liegt en in de Chipshol-zaak wel degelijk gebeld heeft met
advocaten staat onomstotelijk vast:
1 Dat blijkt allereerst uit de getuigenverklaringen onder ede van de secretaresse
van Smit en collega-advocaat Gerritsen.
2 Nog veel belangrijker, de toenmalige persrechter van de Haagse rechtbank,
Numann, inmiddels gepromoveerd naar de Hoge Raad, heeft dit op 19 april
1997 in een ingezonden brief aan de NRC zelfs bevestigd:

Nadat Westenberg Mr. Numann voor zijn karretje gespannen heeft, moet thans
raadsheer Ingelse hem redden. De liegende rechter moet niet gestraft maar
beloond worden en tot raadsheer in Den Haag benoemd. Hoe krijgt hij dit voor
elkaar? Wat en wie zit daar achter? Dit alles terwille van het staatsbedrijf
Schiphol. De Staat der Nederlanden betaalt zelfs de juridische kosten van
Westenberg, afgezien nog van de nodeloze kosten van de rechtbank, overigens
ten laste van de belastingbetaler.

benoemd tot Raadsheer bij het Haagse Hof.

‘Final Call’ (2008)– die gratis besteld kunnen worden op de website

Opmerkelijk is dat Ingelse ook (toeval?) ons hoger beroep behandelt tegen de
schandelijke beslagleggingen voor € 25 miljoen door Schiphol op banktegoeden en
grond van Chipshol. Voorts onlangs op verzoek van Stibbe-advocaat De Greve pleidooi
heeft doorgedrukt op een tijdstip waarop wij hadden aangegeven verhinderd te zijn.
NB. Dat is niet de eerste keer. Ook Westenberg heeft zich daaraan schuldig gemaakt.

Lees het hele verhaal op

macht heeft Drs. J. Poot een tweetal boeken uitgebracht –‘Grondoorlog’ (2007) en
schipholwanbeleid.nl. Ook het boek Topadvocatuur is nog in beperkte mate te
bestellen via info@schipholwanbeleid.nl

correspondentieadres:
Boeing Avenue 250, 1119 PZ Schiphol-Rijk. jp@visionplaza.nl
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