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Chipshol wil Kalbfleisch horen over 
contacten met rechter Westenberg
14-12-2009 - Gebiedsontwikkelaar Chipshol wil mr. P. Kalbfleisch, 
voormalig vice-president van de Rechtbank Den Haag en thans 
directeur van de NMA, onder ede horen over zijn contacten met de 
in opspraak geraakte Haagse rechter Westenberg. Onlangs kwam 
door een arrest van het Hof vast te staan dat Westenberg 
herhaaldelijk gelogen heeft over onoorbare contacten die hij 
onderhield met advocaten. Chipshol werd door een omstreden 
kort gedingvonnis van Westenberg in 1996 uitgeschakeld als 
private concurrent van Schiphol Real Estate. De 
gebiedsontwikkelaar wil weten welke rol Kalbfleisch daarbij als 
coördinerend vice-president van de Rechtbank Den Haag speelde. 
Behalve Kalbfleisch wil Chipshol o.a. voormalig persrechter 
Numann en de voor Schiphol optredende Stibbe-advocaten 
Koeman en De Greve horen. 

Chipshol zegt door Westenberg vanaf 1994 op een ongehoorde wijze 
benadeeld te zijn met als dieptepunt zijn omstreden en later door het Hof 
vernietigde vonnis van 3 mei 1996. Daardoor werd Chipshol niet alleen 
jarenlang uitgeschakeld als gebiedsontwikkelaar in de Schiphol-regio, 
maar verloor het ook de controle over 450 van de 600 hectare grond die 
het bezat. Westenbergs functioneren is altijd door Chipshol ter discussie 
gesteld, mede omdat hij voorafgaand aan zittingen met advocaten belde. 
Westenberg heeft dat altijd ontkend. Het Hof in Den Haag achtte onlangs 
bewezen dat hij wél heeft gebeld. De rechtbank Den Haag besloot daarna 
ijlings Westenberg vervroegd te pensioneren en gaf hem € 75 mille mee. 
Oprichter jan Poot van Chipshol heeft inmiddels aangifte wegens meineed 
tegen Westenberg gedaan. 
 
In een getuigenverhoor wil Chipshol achterhalen of Westenberg op eigen 
houtje handelde of werd aangestuurd door het (toenmalige) bestuur van 
de Haagse rechtbank. Dit mede naar aanleiding van een anonieme brief 
die het bedrijf in 2007 ontving. Daarin wordt gesteld dat de toenmalige 
vice-president Kalbfleisch bevriend was met de wederpartij van Chipshol 
en deze ter wille is geweest door Westenberg op de Chipshol-procedures 
te zetten. Kalbfleisch heeft niet gereageerd op vragen die Chipshol hem 
hierover stelde.  
 
Aanleiding voor het getuigenverhoor is tevens dat vast is komen te staan 
dat Westenberg nauwe contacten onderhoudt met Stibbe-advocaat De 
Greve, die raadsman van Schiphol is. De luchthaven werd wegens een 
onterecht bouwverbod tegen Chipshol in 2005 door de Haarlemse 
rechtbank veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan 
Chipshol. Na een nooit opgehelderde wissel van drie rechters in deze zaak 
kwam Schiphol er opmerkelijk goed van af.  
 
Volgens Chipshol-advocaat Matthijs Kaaks is het getuigenverhoor o.a. 
bedoeld om te onderzoeken of de rechtsgang door de Staat c.q. het 
staatsbedrijf Schiphol is beïnvloed of gemanipuleerd. Directeur Peter Poot 
zegt daarover: “Ik verwijs naar België waar de Staat in de Fortis-zaak 
probeerde de rechtsgang te beïnvloeden door rechters onder druk te 
zetten. Ook is daar geprobeerd om rechters te wisselen. Hoe is het 
mogelijk dat in Nederland een rechter die aantoonbaar heeft gelogen, 
onze advocaat intimideerde en een ongehoord partijdig vonnis wees niet 
wordt gestraft maar juist beloond met een vervroegd pensioen en 75 
mille? Blijft een straf achterwege omdat hij te veel weet?” 

 Verzoekschrift voorlopig getuigenverhoor d.d. 14 december 2009 

5 reacties op dit artikel
" Al deze pluche-zitters zijn vaak allen benoemd onder dezelfde politieke 
paraplu n.l. de PvdA", aldus Den Haan. Die volgens mij lijdt aan het Den 
Uil-syndroom. Dat zie je veel bij onwetend oud-rechts. Wie denkt dat de 
PvdA op belangrijke posities nog echt iets te vertellen heeft en 
socialistisch is weet niet, dat Wim Kok reeds na de val van de muur in alle 
kranten zei, dat voor hem het socialisme had afgedaan. In VVD-kringen is 
het veel gezegd; `wij bepalen het beleid en de pvda mag de premier 
leveren`. De politieke paraplu waaronder de beslissingen en 
benoemingen plaatsvinden ligt niet op het Binnenhof maar in Huis ten 
Bosch. Daar krijgt iedere maandag de premier aanbevelingen en vooral 
instructies. Gerrit Zalm was ooit een pvda-er, verloochende zijn afkomst 
en werd vvd-er. De krediet-crisis, de dure euro, het DSB-debacle, 
schipholwanbeleid, Fortiswanbeleid, ABNwanbeleid, NoordZuidwanbeleid, 
HSLwanbeleid, Betuwewanbeleid, bouwfraudewanbeleid, Irakwanbeleid 
enz,enz, zullen we het erop houden, dat het allemaal de schuld is van de 
pvda?! 

- door victor d.h op woensdag 16 december om 08:11 

Rechter EJ Numann heeft nogal fors uitgehaald met zijn Kort Geding 
93/677 vonnis. Echter het bleek wel, dat dit concept-vonnis door mr 
Numann aan de advocaat wederpartij tw mr S. de Wit was verstrekt, 
zodat de indruk is, dat de wederpartij dit concept-vonnis heeft mogen/ 
kunnen redigeren. Hierop heb ik klacht ingediend bij mr Van Delden, 
RaadvRechtspraak. Aanvankelijk stelde Van Delden, dat afgeven van een 
concept-vonnis absoluut uitgesloten was. Na overleg en aanwijzing kon 
Van Delden, dat niet langer weerspreken. Blijkbaar zijn toch geen 
maatregelen tegen mr Numann genomen, immers Numann is later 
benoemd in de Hoge Raad. Interessant is ook dat mijn advocaat mr Huib 
Mars (die ik vrij goed kende van mijn tennisclub) mij in zomer 1995 
meldde dat ik de volgende dag aangehouden zou worden voor gijzeling. 
Mr Mars vertelde dat hij zojuist door Numann was opgebeld voor een 
andere zaak, en dat Numann terloops meldde dat dhr Mol de volgende 
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3. Door wanbeleid Schiphol 
asfaltwoestijnen i.p.v. 
topprojecten zoals dat van 
Steve Jobs. Middelmaat in 
de middenmoot. 
http://t.co/WkmHL49

13-06-2011
2. Zienswijze Steve Jobs 
sluit naadloos aan op die 
van Jan Poot. Werd door 
Schiphol genegeerd en voor 
gek verklaard. 
http://t.co/WkmHL49

13-06-2011
1. Prachtig plan Steve Jobs 
voor Apple-hoofdkantoor 
(13.000 mensen). 80% 
landscaping. 6000 bomen. 
auto's eronder. 
http://t.co/WkmHL49
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19-06-2011, 21:28
Johan Doets 
Hy-po-criete rechter / 
voorzitter Kalbfleisch. Op de 
site van...

15-06-2011, 17:06
Rutger 
De beantwoording van de 
kamervragen zijn uitgesteld 
door...

14-06-2011, 16:17
Johannes Beentjes 
Beste Geertje, ik zat me net 
hetzelfde af te vragen. Er is 
toch...

 
 

11-06-2011, 10:21
geertje 
eens kijken 2 mei vragen 
gesteld, nu 10 juni......waar 
blijven...

9-06-2011, 13:07
DS 
De staatssecretaris zei, het 
gaat niet om de waarheid, 
maar om...
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‹ Naar het overzicht

dag zou worden voorgeleid (dwz aangehouden voor gijzeling). Mr Mars 
adviseerde mij met klem voorlopig niet meer thuis te verblijven. En 
inderdaad was er de volgende dag inval vergeefse poging tot aanhouding 
voor gijzeling. Het is duidelijk, dat blijkbaar rechter Numann door 
advocaat mr S. de Wit van te voren was verwittigd mbt mbt poging tot 
gijzeling. Mijn conclusie is dat mr EJ Numann te nauwe kontakten met 
procespartij mr de Wit/ KTI= Technip onderhield.

- door Alfred Mol op dinsdag 15 december om 12:56 

Ongelofelijk dat dit in een z.g. rechtsstaat anno 2009 mogelijk is! De 
onderste steen dient boven te komen, het zou nuttig zijn als het 
FinanciÃ«el Dagblad en Elsevier's Weekblad hieraan aandacht zouden 
schenken.Ik wens de heren Poot veel succes. H.F.Zwartz

- door H.F.Zwartz op maandag 14 december om 18:03 

Grotendeels ben ik het met dhr den Haan eens waaraan ik graag zou 
willen toevoegen wanneer ook kantoor Stibbe eindelijk eens het lef heeft 
om fatsoen te tonen en de kwestie sdimpel weg recht te trekken. Nee, 
dat zulks zal nimmer geschieden zolang genoemd kantoor dergelijk laag 
pluimage aan weet te trekken. Hoger komen ze blijkbaar niet. Laat staan 
de staat de Nederlanden!!

- door R. de Jonghe op maandag 14 december om 16:18 

Hieruit blijkt eens temeer dat wij in een schijndemocratie leven in dit 
land. Al deze pluche zitters dekken elkaar en zijn vaak allen benoemd 
onder dezelfde politieke paraplu n.l. de PvdA. De Chipsholzaak is een 
grove schande voor de nederlandse staat, hopelijk dat drs. Poot 
schadeloos gesteld zal worden, maar helaas ik heb er een hard hoofd in 
zolang er nog steeds baantje's politiek door de PvdA bedreven wordt.

- door A.C. den Haan op maandag 14 december om 15:52 

plaats een reactie 
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