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Familie Poot krijgt confrontatie met Demmink

Topambtenaar
moet getuigen
000. CE.....O DEN HT

HAARLElM - TopambtenaarJoris Demmink wordt eind sep
tember onderworpen aan een voorlopig getuigenverhoor
bij het gerechtshof in Amsterdam. De secretaris-generaal
van justitie moet uitsluitsel geven over de vraagofhij enige
wetenschap heeft over een omstreden rechterswisseling bij
de rechtbank in Haarlem in de Ch.ipshol-zaak.

Op het moment dat de rechters,
1n zoo6, op het punt stonden een
schadevergoeding toe te kennen
aan de familie POOt van project
ontwikkelaar Chipshol, werden
de rechters vervangen.

Chipshol vermoedt een over
heidscomplot; de rechters zou
den zijn vervangen om te voor
komen dat het staatsbedrijf derv Luchthaven Schiphol een to
renhoge schadevergoeding zou
moeten betalen. oe drie rechters
werden vervangen, het nieuwe
drietal bepaalde het schadebe
drag voor Chipshol op 16 mil
joen, een fractie van de eis van
100 miljoen euro.

Ondanks verzet van de lands
advocaat tegen het verhoren van
Demmink zegt het hof 'toerei
kende grond te zien om over te
gaan tot verhoor van deze getui-

ge'. Chipshol wil van Demmink
weten of in zijn contacten met de
toenmalige president van de
rechtbank Haarlem, Frits Bak
ker, de vervanging van deze rech
ters aan de orde is geweest. Kort
na die wissel werd bekend dat
Bakker benoemd zou worden tot
rechtbankpresident in Den
Haag.

Informeel
Ook de Haarlemse rechter J. udo
de Haes wordt in Amsterdam als
getuige gehoord. Deze vicepresi
dent zou in een informeel con
tact met een advocate blijk heb
ben gegeven van vooringeno
menheid. Udo de Haes zou tegen
haar hebben ge.egd niet te ho
pendatzij bij de rechtbank Haar
lem een zaak voorde familie Poot
of Chipshol zou bepleiten. Hij

wist volgens Chipshol toen niet
dat zij voor een relatie van de
projectontwikkelaar optrad.

Ook de voormalige eigenaar
van een srnk grond bij Schiphol
mag aan de tand worden ge
voeld. Eerder zaten al enkele
rechters in de getuigenbank.

Boek
Het verhoor van Demmink is op
merkelijk, aangezien ChipshoI
eigenaar Jan POOt aljaren een fel
le strijd voert tegen de hoogste
justitieambtenaar. Hij schreef
een boek over de affaire onder de
titel 'oe Demmink doofpor',
waarin de topambtenaar van sa
menspanning en pedofilie wordt
beschuldigd.

Ook laat POOt met grote regel
maat advertenties plaatsen in
dagbladen om de aandacht te
vestigen op de secretaris-gene
raal van het departement. Des
ondanks heeft Demmink nooit
gereageerd op de beschuldigin
gen van pedofilie, hoe ernstig
ook. Opeenvolgende ministers
van justitie hebben steeds ge
zegd geen aanleiding te zien
voor stappen tegen oemrrJink.


