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De. werkloze H. sloeg met
een energiek aan het werk en
stuurde een Haagse deur
waarder op Jan Poot af. Snel
het gerechtvaardigde winst'
aandeel betalen; was de bood
schap waarmee de deurwaar
der op de stoep van de peper
dure villa van Jan Poot.stond.

Maar ook John H. moest er
varen dat de familie Poot zich
niet zo snel gewonnen gaf. De
vordering werd betwist met
het argument dat ex-bankdi
recteur Van der L. destijds
nooit aan zijn stortingsver
plichtingen, die recht gaven
op. het winstaandeel, had vol
daan. John H. meent daarte
gen echter een ijzersterk argu·
ment in handen te hebben. Hij
laat ons de briefvan Pan Euro·
poot van 4 februari 1992 zien,

. waarin ondubbelzinnig staat
dat a): U heeft van deze aanbe·
taling ad, 4000 gulden per bank
voldaan in 1985 en b): Een gro·
ve indicatie van- uw aandeel
van de winst bedraagt circD
350.000 gulden.

" Van der L. heeft de briel
keurig netjes ondertekend e.
teruggestuurd, maar vervol·
gens nooit meer wat ge·
hoord", aldus een veront·
waardigde John H. Jan Poo1
laat desgevraagd wetén da1
deze brief helaas op ,een mis·
ver$tand berust. "Het Was eel1
standaardbriefvoor alle parti.
cipanten. Van der L. had di,
brief nooit mogèn krijgen

blijken dat Poottoch moet be
talen", ä1dus de Haarlemmer.

Rest nog de intrigerende
v,raag 'wie' de 'geheimzinnige
'Kosnov' is die de familie,Poot
naar het leven staat. John H.
zegt absoluut van niets te we
ten. "Ik dacht eerst· dat het

. een Russische schaakkam
pioen- was"; zegt hij 'sarcas
tiscb. "U begrijpttoch wel dat
ik zoiets stoms nOQit zou-doen,
want dan krijg ik mijn centen
nooit. Volgens mij is het alle
maal doorgestoken kaart. Het
is toch wel buitengewoon
vreemd dat Poot vlucht naar
een adres dat bij iedereen be
kend is en dat hij dat allernaar
laat weten via· de voorpagina
_.__ n ...''l'lI'oT... r,....aat:?''',:·

Daverend succes

Het stuk grond naast Fok
ker werd in 1985 aangekocht
door Pan Europoot, een ven~

nootschap verbonden aan
ChipsholForward, samen met
enkele zakenpartners, onder
wie P etervan der L., directeur
van een Haags bankfiliaal van

'de ABN Amro. Kern van de
overeenkomst was dat Van
der L. acht procent van het
aankoopbedrag ~ou financie
ren, in ruil voor acht procent
van de winst bij verkoop van
het perceel. Net als alle andere
participanten kreeg hij een of
ficieel winstaandeel.

Met Van der L. ging het he
laas snel bergafwaarts. Zijn
werkgever ontsloeg hem om
dat hij ervan werd verdacht bij
de bank circa900 .000 gulden te
hebben verduisterd. Een deel
van dit geld stak hij in aande·
len van Chipshol Forward.
Voordat van der L. werd ont
slagen bij de bank,· verkocht
hij zijn winstaandeel aan zijn
goede vriendin, mevrouw J. te
Amstelveen. Daarmee be
hoorde het winstaandeel offi
cieel niet meertoe aan Van der
L. Dit betekende wel dat de
ABN Amro er dus nooit meer
.beslag op kon laten leggen.II
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Schaakkampioen
. Een eerste kort geding om
betaling verloor John H. ech
ter. Derechtervertrouwde het
doorspelen van het winstaan
deel aan mevrouw J: en de po
sitie van John H. niet hele
maal. Ook zette de president
van de Haagse rechtbank zijn·
vraagtekens bij het spoedei
send karakter van het conflict.
John H. laat het er echter niet
bij zitten. Binnenkort worden
alle getuigen in dit slepende
conflict gehoord. "Dan komt
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De grondtransactie bleek in
derdaad een daverend succes.
Pan Europoot verkocht het
lapje aan een werkmaatschap-

. . I. pij van de bekende makelaar
sen, advocaat van Pan Euro- Iarry Mens uit Lisse voor
poot, 'op, verzoek om informa-
tievanABN Amro (die nogwat
·geld probeerde terug te krij- I

gen vaD. de verduisterde negen
ton) "dat er tussen ondergete-
kende (pan· Europoot red.) en
schuldenaar (Van der L. red.)
geen enkele rechtsverhouding
bestaat of heeft bestaan, ·uit
hoofde ·waarvàn de schulde-·
naar op het tijdstip van het be-
slag. nog iets van de ondergete-
kende had te vorderen, nu te
vorderen.heeft of nog te vorde-
ren kan krijgen."

John H.: "Dat is je reinste
leugen. Van der L. heeft im
mers voordien al bericht ge
kregen dat hij recht had op
350.000 gulden winstaandeeL
Bovendien had dezelfde Pan
Europ'oot een we.e.k daarvoor
nog een brief gestuurd aan
Van der L. waarvan de eerste

regel luidt: "U heeft in 1985
een overeenkomst gesloten,
waarbij u zich heeft verbon
den,om deel te nemen ... "
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e Op~itltiièek:WefêJde
schatrijke Wassenaarse
projectontwikkelaarsfami- .

. #ie POQtenkele keren met
de dood bedreigd. Sinistere

. telef~ontjes van een ondui
delijk sprekende ·'meneer
Kosnov', gevoli/ddoor ste- .
nen. door de ruiten zorgden
voor paniek bijde familie.

e boorJschap was duide-
ijk: ,,350.000 gulden beta

. of er vallen doden tI.

en ooknog een brand
de villa van Peter·Poot

p een haar na miste, werd
et de familiè te heet onder
e voeten en namen zij de
ijk naar hun riante onder
uikadresergens in de·

Zwitsèrse Alpen. Vanaf het
eerste moment wisten zij
absoluut zeker ,wie het
brein was ;Jchter deze aan
slagen: de werkloze verte
genwoordiger John H. uit
Haarlem.

• \{àde'iJan en zoon Peter Poot, o~dergedoken_uit.angstv~orver~'eendenieuwe:':,
aanslagen van,John H., op hun vluchtadres-in de Zwitser.se-Alpen. ,.,:' '.
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Vermeende belager gevluchte familie Poot
zegt niets t(anbedreigingen tew ten, w~nt:
,', , ,~,',,' - --' -. ~,' .,~.,-'~

door PETER VAN DER TUIN en DOMINIQUE WEESIE
. . . . .. JlAARLEM,dinsdag

Bij John H. (41) zijn de aantijgingen bijzonder hard aangekomen."Ik heb een
puur zakelijk conflict met de familie Poot. Maar vader en zoon doen het nu plot
selingvoorkomen als dat ik de grootste crimineelvan hetwestelijke halfrond ben
die met bommen loopt te strooien. Het is toch wel heel vreemd als ik u vertel dat
de politie bij mij niet aan de deur is geweest. Ze hebben zelfs nog niet eens de
moeite genomen om even te bellen. Zo staatsgevaarlijk bèn ik dus blijkbàar
niet."

JohnH. zegt dat hij deafge- maar liefst 6.850.000 gulden. Van derL. is namelijk zijn fi
lopen dagen door een helis-ge- Een winst van 6 miljoen zat nancieringsverplichtingen
gaan. Familie en vrienden bel- meteen in de knip·. Dat dacht vanaf het begin niet nageko
den ongerust of de beschuldi- ook meyrouw J., die bij Poot men. Dns heeft hij ook geen
gingen van Jan en Peter Poot aankloptevooruitbetalingvan recht op winst."
klopten. Zelfs zijn advocaat haar win'itaandeel. John H.: H. verdenkt Poot ervan dat
schreef onmiddellijk een koel "Sindsdienis hetgedonder be- hij met smoesjes en'chicanes
briefje waarin hij zei dat hij gonnen. Mevrouw J. heeft van onder· de verplichte betaling
voorlopig nog uitging van zijn alies geprobeerd, maar kreeg, .probeertuitte komen. Omzijn

.•onschuld, maar direct zijn haar aandeel van ongeveer .stelling verder te kunnen on-
handen van zijn cliënt zou af- 350.000. gulden niet uitge- derbouwen toont hij twee an
trekken als zou blijken dat keerd." dere brieven. Op.9 maart 1995
John H. zich met criminele Dat John H. mevrouw J. '-verklaartadvocaàtmr. Gerrit· .
handelingen bezighield. kende berust op een toevallig- •.-_~ -'-_

John H., die inmiddels over heid. De twee hadden elkaar'
,een gigantisch, dossier .'be~ -ontmoet via een 'contaC:tadver
.schikt over het financiële con- tentiein de krant. Liep derela
filet met de familie Poot, is tie op het amoureuze vlak niet
maar al te bereid om zijn helemaal ideaal, op het finan
standpunt uiteen te zetten. De ciële.vlak wisten de twee el·
wortel van het conflict ligt in kaar perfect te 'fInden. De sle
een onroerend-goedtransac" pende procedures met de fa
tie. Poot sr. kocht voor 850,000 milie Poot plus het feit· dat
gulden een lap grbnd naast het haar moeder in die periode
Fokkertel'Ulin op Schiphol- kwam te overlijden, hadden
Oost. Dat leek heel normaal, mevrouw J. geestelijk. uitge
want hij Was immers het grote put. Joho H. stelde voor de
prein achter Chipshol For- zaak verder voor haar .te rege
ward, de .vastgoedoritwikke- len. Zij bood vervolgens aan
laardieeenjuweeltjezougaan dat, als het hele ·bedrag van
maken van Schiphol en omge- 350.000 gulden. zou worden
ving. geïnd, H. daarvan 100.000 gul-

Het stuk grond naast Fok-. den mocht declareren voor
• ., ~-~ 1no~ __ ........1>.1.."" ...1-0+ 'hl3n:'11i1nplinP'Skosten'.
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