Wie houdt liegende rechter Westenberg de hand boven het hoofd?
Vervroegd met pensioen is geen straf
Vice-president Hans Westenberg van de Rechtbank Den Haag heeft onder druk van hogerhand zijn
biezen moeten pakken. Na een voor hem dodelijk arrest van het Hof kon hij niet langer gehandhaafd
blijven. In dat arrest werd vastgesteld dat Westenberg heeft gelogen over zijn telefonische contacten
met advocaten. Twee doodzonden dus: bellen met advocaten en er daarna ook nog eens in alle
toonaarden herhaaldelijk over liegen. Het betreft een voor Nederland unieke zaak:
nog nooit moest een rechter vanwege meineed opstappen.
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Het is deze rechter Westenberg die Chipshol grotendeels kapot
heeft gemaakt. Mede door een omstreden en volstrekt belachelijk
vonnis van hem verloor ons bedrijf 450 van de oorspronkelijk 600
hectare grond. Een vonnis dat later overigens volledig werd
vernietigd en in juridische kringen nog steeds te boek staat als
ongehoord.

Niemand greep in
Ik heb Westenberg door de jaren heen herhaaldelijk beschuldigd
van moreel en juridisch wangedrag. Zoals ik ook de president van
de Rechtbank Den Haag, de Raad voor de Rechtspraak en
diverse ministers daar steeds op heb gewezen. Het handhaven
van rechter Westenberg stond gelijk aan het bewust bezoedelen
van een onafhankelijke en integere rechtspraak. Er werd al die
jaren niet ingegrepen. Integendeel, men liet Westenberg willens
en wetens ongemoeid.
Toen deze rechter in 2004 besloot voormalig Chipshol-advocaat
Hugo Smit aan te vallen, kon hij zelfs rekenen op morele en
financiële steun van de Raad voor de Rechtspraak. In het boek
Topadvocatuur beweerde Smit dat rechters bij grote claims soms
met advocaten gaan bellen. Als voorbeeld noemde Smit de
Chipshol-zaak. En daarmee Westenberg. Die kwam – daartoe
aangezet door Stibbe-advocaat De Greve, die optreedt namens
onze tegenstander Schiphol – meteen in actie. De rechter begon
een zaak tegen onze advocaat Smit, auteur Micha Kat en diens
uitgever.

kringen, werd zogenaamd in goed overleg besloten dat hij
vervroegd met pensioen gaat. Een rechter die meineed pleegt en
in ons geval voor enorme en onherstelbare schade zorgt, krijgt de
kans om via de zij-ingang te vertrekken. Inclusief een keurige
regeling! Omdat de liegende rechter een jaar eerder dan gepland
met pensioen gaat, zou hij na zijn 65e minder pensioeneuro’s
krijgen. Dat vindt de Rechtbank Den Haag blijkbaar te ver gaan.
Want wie denkt dat Westenberg na zijn meineed domweg de deur
uit wordt gezet, heeft het mis. Hij krijgt ter compensatie van zijn
pensioenverlies nog € 75.000 mee van de door president Frits
Bakker geleide Rechtbank Den Haag. Een verbijsterend voorbeeld
van onrecht bij een rechtbank.
NB. Frits Bakker is overigens de man die als president van de
Rechtbank Haarlem in de eindfase van onze zaak tegen Schiphol
drie ingewerkte, kundige rechters van de ene op de andere dag
verving. Zij hadden zich blijkbaar te kritisch getoond jegens onze
tegenstander Schiphol, eerder door hen veroordeeld, en werden
vervangen door meegaander types o.l.v. rechter Ruitinga, als 2e
Westenberg.

Deze week ben ik herhaaldelijk gefeliciteerd door mensen die mijn
gevecht tegen Westenberg, de Staat, Schiphol en Stibbe op de voet
volgen. Immers, Westenberg moest weg en is – zoals ik jaren
geleden reeds voorspelde – van het toneel verdwenen. Dus eind
goed al goed? Nee! Want wat schiet ik, en wat de schiet de
rechtstaat ermee op als niet tot op de bodem wordt uitgezocht wat
er is gebeurd? Hoe kan het dat een rechter wiens handelen al
jarenlang ter discussie staat door het establishment wordt
beschermd en zich niet hoeft te verantwoorden? Waarom wordt de
liegende rechter beloond en niet gestraft? Waarom hielden voormalig
president Van Delden van de Rechtbank Den Haag en zijn opvolger
Bakker hem de hand boven het hoofd? Wat bezielde de Raad voor
de Rechtspraak in hemelsnaam om Westenberg zijn procedures te
betalen en hem tot het einde toe te ondersteunen? Welke contacten
onderhoudt Westenberg met Stibbe-advocaat De Greve?

Ondanks meineed 75 mille mee
Die zaak heeft Westenberg nu op alle fronten verloren. Sterker
nog: er werd onweerlegbaar aangetoond dat Westenberg
jarenlang loog (“Ik bel nooit met advocaten”). Zijn positie werd
volstrekt onhoudbaar en, zoals dat meestal gaat in hogere

Zie voor 30 eerdere advertenties: www.schipholwanbeleid.nl

De wereld op z’n kop
Er is meer aan de hand dan alleen een partijdige en meinedige
rechter. Het gemak waarmee hij jarenlang op de been bleef valt
alleen maar te verklaren uit het feit dat hij door (te) velen binnen

rechterlijke kringen werd en
wordt gesteund in zijn niet
aflatende strijd tegen
Chipshol. Met als gevolg dat
ons bedrijf zwaar gedupeerd
werd en mijn levensdroom
grotendeels in rook opging.
Dat onrecht zal nooit meer
hersteld worden. Het is de
wereld op z’n kop. In het
belang van niet alleen
Chipshol maar ook de
rechtsstaat dient er een
diepgaand onderzoek te komen naar het
handelen van Westenberg en zijn beschermheren. Westenberg
was het topje van de ijsberg. Het komt er nu op aan uit te zoeken
wat zich onder de waterspiegel heeft afgespeeld. Het met
vervroegd pensioen belonen van meineed-rechter Westenberg
bevestigt eens te meer de indruk dat er van alles te verbergen valt
en dat is schadelijk voor het vertrouwen in de rechtsstaat.
Schiphol-Rijk, 27 augustus 2009

Drs. J. Poot (85)
Oprichter Chipshol-Groep (1986) en Eurowoningen (1960)
PS: Ik had zelf eigenlijk ook best graag vervroegd met pensioen
gewild, maar momenteel moet ik mij helaas bezighouden met mijn
boek ‘Doodzonden tegen de rechtsstaat’ dat in oktober uitkomt.
Over de strijd van Chipshol tegen Schiphol, diverse overheden en de
rechterlijke macht heeft Drs. J. Poot een tweetal boeken uitgebracht:
‘Grondoorlog’ (2007) en ‘Final Call’ (2008). Het laatste boek kan nog
gratis besteld worden op de website schipholwanbeleid.nl
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