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Statement namens Dino Soerel inzake uitzending RTL Boulevard over Holleeder-tape
Gelet op de aangekondigde "specra/' van het televisieprogramma RTL Boulevard rondom de geluidsopname van
Peter R. de Vries (Holleeder{ape), berichten wij in het belang van onze cliênt Dino Soerel als volgt.

lnmiddels is cliënt meer dan duidelijk geworden wat de bedoeling is van De Vries met het onophoudelijk
bevooroordeeld en tegen beter weten in pluggen van de opname: op de opname zou Holleeder "authentiek" naar
waarheid spreken en gelet op de vermeend explosieve woorden die Holleeder spreekt over een zakelijke band met
cliënt in het verleden, meent De Vries met de opname de smoking gun te hebben aangeleverd waarmee dan
eindelijk dan de in het geding zijnde moorden dankzij De Vries kunnen worden opgelost.
Uit alle uitspraken van De Vries (in de media en als getuige op zitting) in deze kwestie, blijkt dat bij genoemd
pluggen van de gestelde authenticiteit van de woorden van Holleeder wordt vastgeklampt aan twee (onmogelijk vol
te houden) uitgangspunten:

1.
2.

Holleeder zou hier een "codicil" (of testament) hebben neergelegd en;
Holleeder zou doodsangsten uitstaan voor Soerel vanwege "bedreigingen" geuit door mr. Ficq ten
overstaan van zijn raadsman Franken.

Wij zien deze wijze van pluggen ook weer terugkeren in de vragen die De Vries/RTLB ons vorige week woensdag
heeft doen toekomen (bijlage 3). Beide uitgangspunten zijn echter volkomen onzinnig en De Vries weet dit als
geen ander.

Codicil
Dat het hier allesbehalve om een "codicil" ging, blijkt reeds uit het transcript van de opname. ln het belang van
cliënt zijn wij genoodzaakt dit transcript te publiceren (bijlage 1) nu wij hebben vastgesteld dat hieruit voortdurend
gekleurd en eenzijdig wordt geciteerd, terwijl RTLB vanavond zonder twijfel de opname selectieí ten gehore zal
brengen en met zogenaamde "deskundigen" (waaronder De Vries) gekleurd zal gaan becommentariëren.
Verwijzend naar het transcript zegt Holleeder op maar liefst 5 plaatsen (gemarkeerd 1 Vm 5) dat hij (tezamen met
De Vries) de opname "bij leven" "wereldkundig" wil maken als "ze" in de visie van Holleeder "verder gaan" met hem
te "framen".
Er is weinig voor nodig om het grote spel van Holleeder hier te doozien. Holleeder (die al jaren vast zat en zicht
had op invrijheidstelling in januari 2012: zie markering 13) was zeer bevreesd voor de verklaring van cliënt Soerel in
de zaak Passage inhoudende dat Holleeder zijn naam bij diverse afpersingen had misbruikt. Astrid Holleeder heeft
hierover meermalen zonneklaar verklaard. Wij verwijzen naar bijlage 2 met enkele daarin opgenomen uitspraken
van Astrid Holleeder. Uit al haar verklaringen blijkt het spel dat Holleeder hier speelde en het feit dat de
geluidsopname simpelweg bedoeld was om bij leven in te zetten indien Soerel Holleeder verder (wat betreft
naammisbruik) zou belasten.
De Vries kent de verklaringen van Astrid Holleeder en is zelfs aanwezig geweest op de zitting in Passage waarop
Astrid Holleeder een en ander onder ede nog eens heeÍt bevestigd. Astrid Holleeder heeft het zelfs in haar boek
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De Vries blijft bij het pluggen vanzijn opname tot op heden voortdurend volledig weg van deze verklaringen van
nota bene Astrid Holleeder.
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Zie wat betreft het over de telefoon spreken ook het transcript (gemarkeerd 6a, 6b en 7): zie hoe Holleeder zich verspreekt dat hij
"cryptisch" over de telefoon heeft gesproken en hoopt hoe dê politie daarmee Ficq over de "bedreiging" tot de orde zou heeft geroepen

t

)

Ficq & Partners
Áduocaten I

o

Doodsanqsten Holleeder
Ook ten aanzien van de gestelde doodsangst van Holleeder is uit de verklaringen van Astrid Holleeder kraakhelder
op te maken dat sprake is geweest van één groot toneelspel: Holleeder "zou doen alsof hij bang rs voor Soere/'. Wij
venrrijzen weer naar de vele uitspraken die zij hierover gedaan heeft (bijlage 2). Ook deze uitspraken heeft De
Vries tot op heden kennelijk doelbewust totaal genegeerd.

Bedreiginq door Ficq
Wij venruijzen in dit verband naar:

1.
2.

3.

Eerdere mededelingen die wij in de media ter zake hebben gedaan;
De uitspraken van Astrid Holleeder:
Het was "één groot schaakspel" ("toneelstuk").
Soerel/Ficq heeft Holleeder "gevraagd' (i.p.v. "gedwongen") te verklaren.
Astrid Holleeder heeft van Franken slechts gehoord dat het gesprek tussen mr. Franken en mr
Ficq "vervelend" verliep en Franken Ficq "opdringerig" vond.
Holleeder bespeelt de media en stuurt journalisten aan.
Het transcript.

.
'.
.

Wat betreft het transcript kan worden vastgesteld dat Franken in het gesprek met De Vries niet verder komt dan de
mededeling dat hij het gesprek met Ficq "als uiterst onplezierig" zou hebben ervaren (markering 12).
Slechts Holleeder heeft het over een vermeende bedreiging door Ficq. Ondanks doorvragen van De Vries kan
Holleeder totaal niet concreet maken hoe Ficq dan zou hebben gedreigd. ln de eerste plaats komt Holleeder
slechts met een vage bron I "iemand' die hij " er voorlopig nog buiten [wil] houden" (markering B). Zie in dit verband
ook dat Holleeder zelf aangeeft geen contact met de buitenwereld te kunnen onderhouden (markering 9). ln de
tweede plaats kan worden vastgesteld dat zelfs Holleeder niet verder is gekomen dan een conclusie: de
mededeling van Ficq dat de rechtbank gevraagd zou worden Holleeder als getuige te horen is volgens Holleeder
"bij iedereen overgekomen" als "een bedreiging" (zie markering 10).
lnteressant in dit is nog dat De Vries/RTLB kennelijk heel erg graag willen dat niet a//één Holleeder zou hebben
gesproken over bedreiging, maar dat óók Franken zulks gezegd zou hebben tijdens het gesprek. Zie in dit verband
de vraag:
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De wens als vader van de gedachte. Men snakt kennelijknaar "hetfeit" dal óók Franken op de band zou spreken
van bedreiging. Het transcript toont het tegendeel. Sterker nog, Franken zeggl: "En wie weet, misschien heb ik het
verkeerd begrepen. Dat zal ook nog kunnen" (markerlng 1 1). De band zal door de Vries/RTLB talloze keren zijn
beluisterd en is ook naar wij weten in een eigen transcript uitgewerkt. Tóch spreekt men hier van een "felÍ'| Het is
illustratief voor de wijze waarop hier journalistiek wordt bedreven en dat doet het ergste vrezen voor de uitzending

van vanavond.
Zie in dit verband ook hoe men ondanks de kennis van de inhoud van de bandopname krampachtig blijÍt
vasthouden aan de gedachte dat het hier om een codicil/testament zou gaan:
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Of wat te denken van het feit dat Meijering uitspraken in de mond worden gelegd die hij nooit heeft gedaan
Nico Mfiiering hctrÍt bii RTL LaT{ Ni$hr arrrgsgeyirn riat or rcrr onrlrlgrroíànr
gcrtprck hreÍi plant$gcvolílen tnàsen il en Stiit líràll<r,tl, lrt dit vcrharr<l zi.irr rvij
crin urïnloresscí:rd waar díl gesprk volgens tr ovor gingr
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Noot: Overlgens had dit zogenaamde "codicil" natuurlijk helemaal niet via De Vries hoeven te gaan, maar had op talloze andere manieren

kunnen worden vastgelegd
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Daarnaast is het nog wel goed op deze plaats te reageren op de volgende vragen van RTLB:
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De reden dat Meijering als "hoofdadvocaat" de verdediging van Soerel is gaan doen was gelegen in het feit dat hij
reeds 4 jaren in het Passageproces actief was en grote voorsprong in dossierkennis had. De reden was geenszins
gelegen in het gesprek dat Franken met Ficq heeft gehad. Dit alles is overvloedig aantoonbaar, onder meer aan de
hand van registratie van werkzaamheden. Verder heeft Ficq Holleeder niets opgedragen, noch heeft Meijering hem
geadviseerd te zwijgen.
De positie en (dubbel)rol van de Vries
Naast de rol die De Vries (gelet op het voorgaande) gespeeld heeft en kennelijk nog steeds speelt dient nog
gewezen te worden op het volgende.
De Vries is partij in het ondezoek Vandros. Hij is een bewezen slachtoffer van bedreiging door Holleeder, volgens
het OM heeft Holleeder moordplannen beraamd op De Vries. De Vries is tevens getuige tégen Holleeder in de zaak
Vandros. Tegelijkertijd opereert hij ook nog als journalist en/of deskundige in deze. Al die verschillende petten
verklaren wel waarom kan worden vastgesteld dat die laatste twee rollen hem bepaald niet passen en slecht
afgaan.
Wij wijzen in dit verband op het feit dat hij publiekelijk (onder meer onlangs bij Jinek) twijfels heeft geuit over de
vraag of Ficq misschien toch wél daadwerkelijk "gedreigd" zou hebben. ln dit verband dient opgemerkt te worden
dat De Vries nimmer Ficq om een weerwoord heeft gevraagd, terwijl wij De Vries reeds ruim een half jaar geleden
(vruchteloos) hebben gevraagd om de bandopname te mogen beluisteren.
Daarentegen heeft De Vries enige weken geleden diverse journalisten de bandopname laten beluisteren. Daarbij
heeft óók de Volkskrant (B januari jl.) in strijd met de feiten (net als De Vries/RTLB) geschreven dat uit de
geluidsopname zou "blijken" dat ook Franken het gesprek met Ficq als een dreigement zou hebben opgevat en dat
Franken "voorafgaand aan hettelefoongesprek met Holleeder" tegen De Vries zou hebben gezegd dat hij "niet
gediend is van het dreigement van Ficq". Pertinente onwaarheden welke opvallenderwijs in elkaars verlengde
liggen.
De houding van De Vries is des te meer stuitend nu hij zich eerder volstrekt anders (en wel uiterst realistisch)
publiekelijk heeft uitgelaten. Venruezen kan worden naar de uitzending van RTL Late Nightvan22mei2018n.a.v.
het optreden als getuige door De Vries ter zitting in de straízaak tegen Holleeder, waarbij de geluidsopname ter
sprake was gekomen nota bene op doelbewust aangeven van De Vries zelf. Op de vraag van Humberto Tan oÍ het
nou wel gelooíruaardig was dat Ficq een man als Holleeder tlberhaupt zou kunnen bedreigen, antwoordde De Vries
letterlijk:
"Nou jo, onder druk zetten, zo zou je het ook kunnen noemen. Maar ik moet je ook heel eerlijk zeggen, ik geloof dat
verhool ook niet dot Bénédicte Ficq dat heeÍt gedoan. lk ken haar ook, hoar kontoor ook, Moor ook dot geeft weer een
beetje weer hoe Holleeder dingen probeert, jo, in te steken, te monipuleren, zichzelf ergens onderuit te werken, door te
zeggen ja ik doe iets, moar dat is omdot ik bedreigd word door die odvocaat."

De Vries putte destijds (zie ook de gehele uitzending) uit zijn geheugen en kennelijk heeft hij dus ook al die jaren de
beweerdelijke dreigementen van Ficq nooit serieus genomen. De geluidsopname kan - gelet op de inhoud daarvan
- De Vries ook nimmer op andere gedachten hebben gebracht.

Conclusie
Op grond van het voorgaande kan worden vastgesteld dat de werkelijkheid door De Vries (en RTLB) willens en
wetens geweld wordt aangedaan waarbij op uiterst bedenkelijke wijze journalistiek wordt bedreven.
De belangen van cliënt Dino Soerel worden door deze wijze van journalistiek ernstig geschaad aangezien daarmee
zoals beschreven voor een groot publiek geplugd wordt dat Holleeder "authentiek" gesproken zou hebben en het
dus voor juist zou moeten worden gehouden dat sprake is geweest van zakelijke banden tussen hem en cliënt.
Voor deze zakelijke banden is nimmer bewijs aangedragen en dergelijk bewijs wordt ook niet aangedragen in deze
geluidsopname.
Overigens is Dino Soerel afgelopen donderdag uitvoerig gehoord over de geluidsopname waarbij hij
spreekwoordelijk gehakt gemaakt heeft van de daarop te horen leugens van Holleeder.

Verdere mededelingen zullen (vooralsnog) niet gedaan worden.
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PROCËS.VERBAAL
lk, verbalisant, R336, inspecteur werkzaam bij de Landelijke Eenheid, verklaar het volgende
Op woensdag 2 januari 2019 ontving ik, verbalisant, van de officier van justitie Mr. Stempher, een
USB stick met daarop een geluidsbestand. Dit geluidsbestand betrof eên opname van een gesprek
tussen Peter R. de Vries en Stijn Franken en later een têlefoongesprek tussen Peter R. de Vries en
Willem Holleeder.
Er is mij geen exacte datum van opname gebleken. Wel valt uit de opnamê op te maken dat het een
opname betrefl van een gesprek wat eind april of begin mei 2011 heeft plaatsgevonden.
De opname duurt 59 minulen en 54 seconden.
De opname is goed verstaanbaar en verbatim uitgewerkt.
Uitwerking:

Hoorbaar zljn Stljn Franken {S} en Peter R de Vries {P}.
P

Willen...euh.....

S

Doorgeven...

P

Doorgeven dat een....

S

Ëen verzoek aan de rechtbank is gedaan, wellicht even doorspreken
week...

P

mmrn..nou ja dus ze hebben het wel.., .het is wel overgekomen dat je daar niet erg
amused over was.

S

Ja

P

Mmm.. . maar goed wat betekent dit voor het gesprek nu? Want euh gaat Wim nu wel
wat verklaren of gaat is zich op zijn zwíjgrecht beroepen. Oí euh, . .
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volgende

S

Hij gaat bijde rechtbank als getuige, '10 meivolgens míjmoet ie komen..., gaat ie
zwijgen. Maar het neeÍnt niel weg dat hijnog sleeds wil dat jrj.,.zeg maar.., dat in
ieder geval voor hem ook...ook zo voor het geval dat het wel gaat gebeuren, wil ie
vastgelegd hebben...

P

Ja

S

ls dat die, wat we eerder besproken hebben, zou dat ook ondsrdeel kunnen worden
ven.

_.

P

Ja.

5

Ntv

P

Ja. Ok. Nou euh hij wordt gebeld of zo, dat hijjou kan bellen of euh??

s

Je kan die stoel omhoog doen als je wilt hoor...

P

Ja nou, ik zit goed hoor, Heb je voor mijeven aen papiertje? Een blanco papiertje met
een euh.... Ja dank je wel.

S

Moet ik êen pen pakken?

P

He en heb jij nog op dat sms-je van Benedicte gereageerd?

S

Ja dai is du$ een sms-je van ik geloof vorige week he, ntv... nee dat was tweê weken
geleden dat ík, dat zij voorstelde met Nico... toe heeft zijgezegd, het moet de week
daarop, dus deze week, Dus dat is nu...

P

Ën had je de indruk dat Nico er erg suprised van was. Of euh een beetje van
geschrokken, of ?

s

Ja ik vind dat lastig in te schatten. lk bedoel, dit is natuurlijk voor Benedicte de rneest
voor de hand liggende uitweg. En wie weet, misschien heb ik het verkeerd begrcpen.
Dat zal ook nog kunnen.

P

Nou dat zal toch niet. Je bent toch niet.,..je komt toch niet net van de universiteit.

S

Het is voor haar een mêthode om te zeggen, je hebt het gewoon verkeerd begrepen.
Maar ik vond de zin "l am in charge" nou wel vrijveelzeggend. Zo heb ik het opgevat.
Kijk die allereerste zin die ... ik wil nog wel even terugkomen op dat gesprek met
Benedicte, want dat heb ik als uiterst onplezierig ervaren.

P

Ja

5

En hij van waarom.. (ntv) ja wat moet ik er van zeggan.

P

Ja. Het is misschien toch opvallend dat ze dat met een sms-je afdoet dan, want

1t

l l2

normaal als zoiets over je gezegd wordt en het zou absoluut onjuist zijn, dan heb je
zoiets van'WAT? Hoe komt ie daar nou bij, ik bel'm meleen op"
S

Ja als het mijwas overkomen.....had ik mêteon gozegd, Stijn ik wil nu met je spreken.

P

Ja

s

Dan hadden we wel een manier gevonden om elkaar die avond te treffen.

P

Ja. Dit raakt natuurlijk de hele essentie van hel advocaat zijn. En integriteit en noom
maar op.

S

Ja... nou kijk het punt was een beetje dat ook Nico als eerste zei van ik kom je niet
vertellen wat jo moet doen. Kijk ik had die allereerste kaer al uitgestraald dat ik niet
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2.

echt gediend was van dat... in opdracht van wie dan ook...

.

P

Nee goed, hij zegt ik kom je niet vertellen wat je moet doen. Aan de andere kant toch
wel graag hoo hij het zou willen hebben.

s

Ja, kijk je hebt die korte verklaring gelezen. lk begrijp wel uit juridisch oogpunt dat
zo'n verklaríng meer vragen oproept dan ...

P

Ja

s

Maar goed dat was het verzoek de allereerste keer,

P

Ja

s

En als daar nog over wordt nagedacht, begrijp ik wel dal je zegt, 'dat heeft niet onze
voorkeur' . dat zou ik namelijk ook kunnen zeggên.

P

Ja

s

Voor mij was het meest opvallende dat hiJ, zoals ook Benedicte, het tweede gesprek
zei, 'luister eens, ik kom ieËËavertellen, wat Jij of Holleeder moet doen'

p

Ja

è

Weet je, als je gewoon met elkaar praat, hoef ik dat ook niet aan jou te zeggen...

P

Nee.,..,. dus Willem gêat wêl komen op die zÍtting maar hij gaat gowoon...

s

Het is een RC verhoor.

P

Oh het is een RC verhoor" Maar goed daar gaat iê naár toe en eh dan zegt ie gewoon
'ik heb niks te melden'. 'ik beroep mê op m'n zwijgrecht'

s

Nou ja ik heb een briefje gestuurd aan de RC, van 'hij gaat niks zeggen.' Dus dat kan
een aanleiding zijn voor iedereen, van laat maar zítten, ik bedoel dan hoef je geen
veryoer te regelen etc. En dat zou ik nog horen.

P

Mrn en dat zou op 10 mei zijn dat verhoor.

s

Ja. Dinsdag over een week.

P

Ja misschien dat raam even dicht

S

Ja prima, ik had net al gezegd..,

P

He je zit hier wel lekker, op kantoor. Mooi kantoor.

s

Ja hier nog êên verdieping boven. Dit heeft een prettíge huiselijke sfeer. Als ja
binnenkomt vind ik het wel . ". .

P

He heb

s

Wat ik heb gedaan is, die brief heb je, en vervolgens kreeg ik te horen dat Wiliem
eruit wordt geschrapt. En velder heb ik niets meer gedaan na ons gesprek,

P

Nee

s

Behalve dat ik door de advocaat van sonja ben gebeld met de vraag 'mag ik die brief
ook hebben?' En ik hoorde van chrisje gísteren dat er nog een andere advocaat had
gebeld van een van die andere ontvoerders. Die ook een kopie van de brief wil
hebben.

P

Ja ok.

ji

$tiJn^

nog wat met IDW gedaan?
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è

Dus ja... dit was, nou je ja hebt hem gezien, het was volgens mij een keurig nette

brief
P

Ja

b

Heb je nog iets gehoord oÍ euh?

P

Nee nee niet echt nee.

s

Volgens mij is dit jouw thee, of heb je die daar laten staan?

P

Nee ik heb nog geon thee gehad. He je loopt natuurlijk de kans, en dat zeg ik maar
even met zoveel woorden, dat als ze toch op een of andere manier meeluisteren, zij
natuurlijk horen dat dit gesprek gevoerd wordt he, bij het OM en bij de gevangenis. Ên
dan is het natuurlijk ook geen geheimhoudersgesprek meer. En dan kunnen ze dat
dus inbrengen. lk neem aan dat jullie van die mogelijkheid doordrongen waren?

5

Ja. Hij belt naar een geheímhouder. We hebben nog overwogen dat de mogelijkheid
bestaat om de vragen via mij te slellen. Maar dat heeft hij afgeketst, omdat hij wilt dat
ik geen partij ben als advocaat van Holleeder; En dat is euh, dat heb ik gezegd, dat is
voor mijn rekening en risico.

P

Ja

s

Als daar iets op komt, kijk formeel mag ik natuurlijk nlet op deze manier mijn telefoon
aan jou geven, maar de omstandigheden zijn van dien aard dat ik vind dat hel wel
kan. Ën euhm...

P

Ja maar je loopt dus de kans dat euh als ze dat ontdekken dat het gewoon op een
gegevên moment aan het dossier wordt toegevoegd als zijnde een afgeluisterd
gesprek. Geen geheimhoudergesprek zijnde,

S

Ja. Ja maar een andere mogelijkheid zien we niet, wani jíj komt daar niet binnen.

P

Nee, ik kom daar niet binnen. lk hab heeltoevallig bezoek aangevraagd bijiemand
anders in de Schie, wat dus helemaal niets met Holleeder te maken heeft. Ook
gewoigerd. Ze willen mij daar niet binnen hebben.

s

Terecht Peet

p

(lacht)

S

Nee, maar goed. Voor mij part voorop, voor ham belangrijk is dat hij dingen kan
vastleggon, doet ie bijjou,
{vrouwenstem hoorbaar)
..Oh heb je hem aan de telefoon, verbind maar door.
wij niet gestoord worden. .... Naar mij gewoon.

..

kun jij even verder zorgen dat

(telefoon 'rinkelt' )

S

Ja geef maar... goeiemiddag

{Willem Holleeder (W) hoorbaar door de telefoon}
W

Hallo
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S
W
S

w

Goeiemíddag
Dag Stijn. Komt het uit?
Het komt uit. Petêr zit hiero,

ok.

S lk ga hem aanjou geven.
W Watte?
S lk ga hem aan de ielefoon doorgeven.
WJa
S En dan moelen jullie maar eerst met elkaar euh bespreken, de afspraak en zo.
W Jo kan hat aersto wal we bespreken over ds voorwaardê, ken je eventueel op de
speaker doen. Dat je meeluistert

S

Ja vind ik helernaal goed. lk denk dat het zo en zo op de speaker moet komen neem
ik aan.

WJa
S Ja ik vraag even of..,
W Luister sowieso maar mêê.
S Ja dat is goed, Hier komt Feter.
P Met Peter
W Dag Peter, met Willem. Hoe is het man?
P Ja met mij goed.
W Met mijn ook.
P Ja met jou ook?
W Ja slecht hart alleen he.
P Ja dat is lang geleden.
W Ja dat is lang geleden.
P Hoe gaat het mêt jË ? mel je?
W Fijn om weer sven je te spreken"..
P Fysiek? Hoe gaat het?
W Nou euh met Pasen hebben ze geprobeerd,

je weet ik ben opgegeven en alles, dat

hele verhaal ken je?

PJa
W

Dan zouden ze me gaan opereren, omdat ik er nog toch weer bovenop kwam in het
ziekenhuis. Hebben ze me geopereerd, zouden ze me proberen mijn leven 2 jaar te
rekken. En inmiddels, met pasen was dat al 4 jaar. lk heb een strikt regime, ik mag
dus geen zout. Tenminste 2000 milligram zout. Dat is praktisch niets weet je. En ik
mag 2 liter per dag drinken. Daar hou ik me strikt aan. lk moet elke dag cardio doen.
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Zoals vandaag, dan loop ik gewoon 50 minuten hard, peter.
P

Ja?

W

Normaal gesproken, ik heb 18 procent pompfunctie, normaal gesproken kan je nog
geen 20 meter lopen.

P

Dus onder de omstandigheden gaat het eigenlijk heel goed met je.

W

je wat het is Peter het is een tijdbom he. Het zijn momenlopnames.
,la nou kijk, weet
Kijk het is gevaarlijk he, want mênsen zien natuurlijk op een bepaald momeni zÍen ze
je lopen en doen, en dan denken ze ' ja dat gaat hartstikke goed met hem' . Maar van
binnen zit er een tijdbom, een hart wat helemaal stuk is. wat nog maar 1g procent
pompfunctie heeft. lk heb de hele dag door medicijnen, ja dus

P

Ja

W

Je moet uitkijken, weel je wat het is Peter, ik heb dat in de Ebi ook gehad, een knip
van je vinger en je wordt duizelig en het is over.

P

En hoe voel je je, hoe voel je je daaronder? Wat doet dat met je?

W

Wat het met me doet?

P

Ja

W

Euh, je bent emotioneler geworden he. Je maakt toch een flink iets mee hoor.

P

Ja

W

Dus euh ja voor de rest ja... je weet Peter, ik ben gewoon een realist, en ik zie wel wat
het is. En het is gelukkig een ziekte waarbij je niet langdurig ziek bent en veel last
hebt , want het is een kwestie van, je wordt duizelig en een paar seconden later lig je
op de grond en dan weet je al niets meer.

P

Ja

W

Dus wat dat betreít ben ik wel blij dat ik het heb. Maar aan de andere kant zit er
natuurlijk geen pêrspectief in, Je kunt niet zeggen van he nou uh...je ken geen
plannen maken voor de toekomst. Het ken bij wijze van spreken mórgen, óf vandaag
'
oÍ tijdens dit gesprek al gebeuren. Bij wijze vàn ápreken

P

Met dat besef leef je ook wel? Dat het ieder moment afgelopen kan zijn.

W

Ja tuurlijk Paet, dat weet je. Je realiseert je gewoon dat aíles wat je hebt, elke dag die
je leeít dat dat gewoon meegenomen is. Als je zo ziek bent. lk probeer het gewoJn zo

lang mogelijk vol te houden Peet. Kijk, de laatste 10 jaar gebeurt er natuurlijk heel
veel he. Met internet en computers en de hele reutemeteut, En ze worden steeds
wijzer. Misschien dal er een apparaatje komt, dat ik het inhaal, want ze zijn wel bezig
met kunst en kunsthart en dat soort dingen, Ja dus de hoop is dat ik zo lang kan levàn
dat in ieder geval of op zijn minst dat ik proefkonijn kan zijn,
P

Ja ja. Ën trek je je detentie nog?

W

Euh ja ok. lk zit hier op een afdeling Peter, ik át hier helemaat geïsoleerd, ze hebben
een speciale afdeling voor rne gemaakt, omdat ik van de Ebi kwam.,, ik zit hier op de
krroristenafdeling. Kijk je hebt met niemand contact weet je. Alles wordt gescreend.
En nÍemand ken mij iels doorgeven of bereiken of wat dan ook. En daarom is ook dit
gesprek ook, want kijk alleen zo'n streek van zo'n advocaat, dat is de enige manier
om mijte bereÍken.

P

Ja
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W

Dat is de enige manier om mij te zeggen van euh wat ik moet doen. En als die
advocaat er niet was geweest, dan ken niemand mij wat zoggên, want ik heb met
niemand contacl.

P

Ja

W

Begrijp je

P

Ja. Maar je wilde graag dit teleíoongesprek met mij. Wat wat wil je daarin vertellen?
Wat is de bedoeling?

W

De bedoeling is Peter, ik heb een slechte ervaring he met êuh, de laaiste periode heb
ik dus iets meegemaakt wat ik euh echt veel te ver vind gaan weet je. Als dat soort
maffíapraktijken door advocaten wordt gepleegd, dan euh dan ben je van god los.
Dan euh ken alles en ken iedereen onschuldig vastzitten en noem maar wat op. Dan
is het maar net wat de heren en de dames wÍllen.

PJa
W

Kijk, vooropgesteld Peter, ik ben geen verader. En dat ligt ook helemaal niet in miJn
lijn. Dat ben ik nooit geweest, dat zal ik ook nooit worden. Maar ik wil euh...kijk ik heb
gedacht aan codicil he Peet, maar ik ken onmogelijk een codicil bij de notaris
neerleggen, omdat met die ervaringen die ze hebben met Endstra, he mijn naam, nu
dan ligt het dezelfde dag bij de polltie.

P

ja
Dus ik heb lang nagedacht of ík iemand kon vertrouwen. Waardoor ik dit zou kunnen
nalaten, voor het geval ik bijvoorbeeld of aan een onnatuurlijke dood zou stervên he,
doordat ik toch niet helemaal heb gedaan wat ze willen en het toch anders is gelopen
waardoor ze mij straks verantwoordelijk houden van het feit dat het niet lukt wat ze
willen. He, want euh...zo makkelijk is het ze ook niet gemaakt door mij, want ik ben
natuurlijk niet helemaal gek" Ja en tenzij hun dan. . . kijk als het hier bij blijft en ik heb
verder geen lasi van Peter, dan wil ik het er bij laten.

P

Ja

W

En dan hou ik het voor een euh ja hoe moet ik dat zeggen, als een wetenschap die ik
dan deel met jou. En tenzij ze me dus verder gaan framen, ja dan zou ik eventueel
bereid zijn om dat ook dan alsnog wareldkundig te maken he. Maar vooropgesteld, is
het voornamelijk te doen, wat mij betreft, om dat als ik aan een onnatuurlijke dood
sterf. Want door het feit dat wat die mevrouw Ficq heeft gedaen, ja, daar heeft ze mij
in een positie gebracht, want ik ga namelijk niet precies doen wat hun mij opgedragen
hebben om te doen. Wat mevrouw Fícq....

P

Maar om even te onderbreken Willem, waar hebban we het precies over? Wat is er
gebeurd?

w

Ja. Laat ik het zo zêggen Pêter, ik wil eerst met jou afspreken, dat allês wat ik zeg,
dat dat tussen jou, dat jij dat geheim houdt. Dat dat ook niet uitlekt of wat dan ook.

P

mm

W

Dat je dat ook ziet als een codicil.

P

Ja

W

En als ik bijvoorbeeld door een onnatuurlijke dood kom te overlijden, met name door
deze siluatie die ik nu meegemaakt heb. Dan zou ik heel graag willen Peter dat je het
welwereldkundig voor me maakt, En mocht het dat níet niet euh...mocht ik door een
gewone dood sterven, dan is het aan m'n nabestaanden of ze of dan ken jij aan de
nabestaanden vragen of hun er bearuaar tegen hebben om het alsnog te doen. Want
ik vind wel dat wat er gebeurd is dat dal gewoon aan de tand gevoeld moet worden.
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Maar dat wil ik niet bij leven doen.
P

Nee

W

Weet je, omdat dat meer gevolgen ken hebben, noem maar wat op, en euh tenzij
advocaten nog verder gaan met frarnen, dan overweeg ik om het zelf te doen, toch
wereldkundig te maken, maar dan alleen onder... .als ik het dan zeg, begrijp je wat ik

bedoel.

dilf '
I *j
I
I

P

Ja ja ja

W

Als ik dood ben Peter, zou ik het, om te baginnen, als het onnatuurlijk is, zou ik euh
absoluut willen dat het wereldkundig wordt gemaakt, Ën als ik kom te sterven, kijk, je
moet je voorstellen met wat er gebeurd is, dat mÍjn familie natuurlijk ook hele erg
overspannen is geweest, He die heb ik dan onder euh, cryptisch... .daar heb ik dan
cryplisch mee gesproken dan he door de telefoon. Want je moet toch wal he, als
iedereen in paniek is , en íedereen is bang en noêm maar op want er schijnen heel
veel mensen onder druk gezet zijn buiten.

P

mm

W

Waar ik geen weet van heb, maar wat ik alleen maar hoor. En, die waren..,dus dje
heb ik cryptisch ook gerust moeten stellen. Dus stel dat die zeggen, nou hij is loch al
dood, van mijn hoeft dat niet want wij zien daar niks in, dan...dan moet je het niet

.$1,

publiceren. Maar als hun zeggen, wij hebben er geen bezwaar tegen, en ik kom te
overlijden door mijn had of wat dan ook, dan vind ik dal prima. Maar als ik door een
onnatuurlijke dood sterf, dan wil ik het absoluut gepubliceerd hebben. Dan is het mijn
wil.
P

Ja

W

En dat is een afspraak Peter, kijk ik wil niet onnodig ellende veroorzaken. En ik wil
ook niet onnodig mijzelf in gevaar brengen. Dus ik wil dit echt gewoon vertrouwelijk
houden. Maar het is wel zo belangrijk dat ik vind dat ik het moet bespreken met je.

P

Nou ja. Helder Willem. lk kan je daar, ik kan je zeggen dat ik je beloof dat ik het níet
openbaar zal maken, tegen jouw wil. Dat ik dat uitsluitend doe als jij een onnatuurlijke
dood krijgt en dat als je een natuurlijke dood sterft dat ik dat eerst zai afstemmen met
je nabestaanden en pas als daar uitdrukkelijk overeenstemming over is dat ik er dan
pas wat mee doe, En eerder onder geen enkele omslandigheid tenzijjij bijje leven
zelf anders

beslist,

W

Nou graag Peter. En nogmaals, dat van dle nabestaanden laat ík aan die
nabestaanden omdat ik, ja omdat ze nu al overspannen waren. Ja en daarom ben ik
ook enigszins mel het verhaal meegegaan wat ze wilden, Maar laat ik terzake komen
Peter.

P

Ja vertel wat er is gebeurd.

W

lk ben bedreigd door mevrouw Ficq. De advocaat van DÍno Soerel. En die heeft me
gezegd dat ik een valse getuigenverklaring af moet leggen, die euh in principe ten
nadele van mezelf is. lk moest dus van haar zeggen, dat ik euh Willem Endstra heb
afgeperst en dat ik dat gedaan heb en daarbij ten onrechte de naam van Dino Soerel

*}
n
I d
)

erbijgebruikt heb.
Nou om te beginnen Peter, ligt het verhaal van Endstra heel anders. Want ik ben
weliswaar veroordeeld voor die afpersing máar nogmaals wat ik altijd gezegd heb, ik
heb Willem Endstra niet afgeperst. lk had geld tegoed van Willem €ndstra. En ik
heb....juridisch gezien....kijk dat is tijdens mijn proces gebleken, dat heeft Plooij een
keer gezegd, ja meneer Holleeder, ook al heeft u geld tegoed van iemand., ik had
daar zelf niet over gesproken maar hij kwam zelf met die opmerking, ook al heeft u
geld tegoed en u dwingt iemand uw geld wat u tegoed heeft terug te betalen, is dat
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ook afpersing. Nou in die context heb ik, ken ik wel vrede mee hebben, dat ik
veroordeeld ben voor aÍpersing terwijl ik natuurlijk alleen maar geld tegoed had
P

Ja

W

Ok, dus het zij zo. Prima. Dus ik heb Endstra niet afgeperst. En dat blijf ik ook zeggen
natuurlijk, want dat is mijn toegedane mening. Dat meen ik ook echt. Nou en dat geld
dus, wat ik van Ëndstra kreeg, dat staat natuurlfk in geen enkele verhouding met die
17 miljoen. Dat is maargewoon een klein bedrag Peler. En die 17 miljoen heeft
Endstra overgemaakt naar die Paarlberg omdat ie natuurlijk ook andere mensên
moest betalen waaronder die ouwe.

P

Ja, Je bedoelt mat die ouwe Stanley Hillis?

W

Ja. Die ouwe. Stanley Hillis ja. Nou die ouwe had geld tegoed van Endstra. En die
wilde dat geld gewoon hebben en euh die heeft mij daarblj betrokken. Die is bij mij
geweest, die zegt'luister ik heb geld tegoed' dit en dat zus en zo. Nou dus ik heb
daar gesprekken over gevoerd en bij die gesprekken is Dins Soerel natuurlijk wel
aanwezig geweest, namêns die ouwe.

P

Ja.

W

Dat is bijvoorbeeld dat gesprek op dat kantoor van die Moszkowicz. Ja daar is Dino
gewoon bijgeweest.

P

Dat is dat gesprek waarbij Endstra bedreigd zou zijn?

W

Ja maar dat ls pertinent niet waar, Hij is niet bedreigd. Fr zijn helemaal gean wapens
geweest, er zijn helemaal geen bedreigingen geweest, Dat heeít ie er later van
gemaakt en god mag weten waarom. Êr zijn geen bedreigingen geweest. Er is wel
een gesprek op kantoor geweest van Moszkowicz. Dat het gesprekop kantoor van
Moszkowicz was, was omdat ....kijk Peter, ik sprak zêlÍ af met Endstra, na die
publicaties van die Mieremet, sprak ik met Endstra af ín het Amsterdamse bos. Omdat
wê niet meer, ja we wilden niet meer gefotografeerd worden bij hem voor de deur en
noem maar wat op

P

Ja

W

Als wij gezien zijn in het Amsterdamse bos; dan had ie altiJd nog wel een verhaal want
hijging met mijom,

P

Ja

W

Maar hij had geen enkele zin om met Dino Soerel te praten en met mij en dan
gefoiografeerd te worden of wat da ook, want dan heb je geon verhaal.

P

Ja

W

Ja en dat is met alles. Maar hij had ook geen zin om die ouwe op kantoor te hebben,
of om Dino Soerel op kantoor te hebben. Of wat dan ook. Net zo als die Mieremet niet
op kantoor wou hebben en mevrouw Êelzak niet: Dat zijn de mensên waar ik allemaal
tussen gezet ben door hem. Dat geldt ook in dit geval. Dus wat is êr gbeurd. Er is
maar gewoon êên gesprek geweesl over het geld van die ouwe. Ën daar heeft...zoals
Lydia de Wit ook verklaart,.,.

P

De secrelaresse van Eram?

W

...Endstra was helemaalniet overspannen, want die kwam vrolijk naar beneden want
het was gewoon een gesprek, zo van 'luister, ik ga die ouwe betalen waar die recht
op hebt, klaar. Zo en zo. lk ga het via het buitenland doen. Gamaar vast kijken hoe
jullie het willen ontvangen Via een buitenlandse rekening?' Nou dat is hêt hele
verhaal.
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P

Ja

W

En hij wilde van een buitenlandse rekening betalen naar êen buitenlandse rekening
van die ouwe, Nou, dat zijn de dingon die besproken zijn.

P

En daar was Dino Soerel bij?

W

Daar was Soerel bij,

p

Heeft ie daar ook het woord gevoerd?

W

Nou eígenlijk heb ik eigenlijk met Ëndstra een beetje het woord gevoerd' Wat de

bedoelingen waren en hij heeft het een beetje aangehoord en Soerel is niet echt een
prater.
P

W

Maar hijwas er bij en hij maakte deel uit van het gesprek.
Hij maakte deel uit van het gesprek. Op een gewoon normala manier en er is geen

onveÍogen woord gevallen. Ook niet van de kant van Soerel. Er is gewoon een
gesprek geweest, Dat was gêwoon een normaal zakelijk gesprek. Hoe dat opgelost
zou kunnen worden, Zonder enige dreigementen znder stemverheffing of wat dan
ook. Het ging juisl heel gezellig en heel leuk.
P

Ja. En hoeveel geld had die ouwe tegoed van Ëndstra? Om hoeveel geld ging dat? ls
dat die 17 miljoen of?

W

Hoeveel? Nee geen 17 miljoen.

P

Maar hoeveel wel?

W

Euh dat ging over euh 10 miljoen.

P

10 miljoen. En dat moest via Paarlberg betaald worden aan Stanley Hillis. Dat was de
constructie?

W

Nou kijk, die constructie had Endstra bedacht he. Paarlberg had daar geen enkele

weel van. He. Paarlberg....Paarlberg heb in het verleden... kijk wat v/as nu het geval
met baron Paarlberg, kijk want dat is natuurlijk ook èên vraag Peter. Eehh Paarlberg
heeft in het verleden, hebt ie euh,....bijvoorbeeld Paarlberg werkte met Bezerner.
Bezemer die deed de afdeling horeca. Ze hadden een afdeling horeca in die periode.
Dan kochten ze allemaal panden met horeca erin en dan verpachtten ze die tent en
noem maar weer op, Dat deed Bezemer. Nou die Bezemer maakte er gewoon een
teringaooi van. En die ging ook op lbiza op een bepaald moment, euhhhh ging die
een discotheek beginnen. Nou eh dat hebt ie samen gedaan met oen zekere ...even
kijke.. . hoe heet ie ook al weer... . Picales, Carlo Picales. Picales en Bezemer gingen
samen, ja tuurlijk op dat bedrijf van Paarlberg, een discotheek beginnen op lbiza. Dat
hebben ze samen gedaan rnet iemand die op lbiza zat, die een antiekhandel had, En
die antiekhandel, dat was die ouwe" Dus dia antiekhandel had daar geld ín
geihvesteerd, maar het werd gewoon helemaal niks. 't Was gewoon een puinhoop.
Dus die ouwe zei op een bepaald moment, ik wil ma geld terug.
P

Ja

W

Dus dis ouwe die had het met Hingst erover, want Hingst was zijn man, en Hingst die
wist natuurlijk dat Paarlberg een zakenrelatie vva$ van Endstra. En die is naar Endstra
gegaan en die heb gezegd, luister die Paarlberg heb een probleem mei die ouwe, die
met echt betalen anders hebt ie echt een probleem. Nou, Endstra die heeft loen actie
ondernomen. Die heeft contact opgezocht met Paarlberg en die hebt gezegd, ik los
dat wel op, Nou en toen heb ik met Dino, heb ik ...en dat was nog voor die hele
affaire van Endstra, heb ik met Dino een gesprek gehad met Bezemer bijeuh...op zijn
kantoor op even kijken... Groot Paardenburg. Dat is een restaurant op Ouderkerk aan
de Amstel, Dat pand was ook van hun en dat restaurant verpachtten ze en daarboven
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hadden ze dat restaurant eh euh dat kantoor. Nou daar heb ik dan een gesprek
gehad, Daar zou die Picales ook bij aanwezig zijn, want die was ook
modeverantwoordeljk. Die is niet gekomen. DÍa is toen gevfucht. En toen is er een
gesprek geweest met Bezemer, en toen is gezegd van oke...
P

En daar was jij en Soerel bij?

W

Ja. lk ben in principe met Soerel meegegaan natuurlijk maar het gaat natuurlijk weer
om het geld van de ouwe. Dat is hetzelfde als met Ëndstra natuurlijk. lk ga met hem
mee....ik help hem om het geld van die ouwe te krijgen, net zo goed als bij Paarlberg.
Dus ik ben daar naartoe gegaan met Dino. lk heb daar gesproken met Bezemer en
Bezemer heb toegezegd dus dat ie dat ging betalen en toen hebben ze naar die
antiekhandel in lbiza geld betaald en dat is weer terugbetaald naar de ouwe, weet je.

P

Ja

w

Dus dat is toen opgelost. En die Paarlberg heb toen gezegd, ok ik ga dat geld biJdie
Picales halen en hoe dal is afgelopen, dat weet ik niêt, Maar die Paarlberg heeft dat
helemaal niet..,.Ën van die lbiza heeft ie helemaal niets mee te maken, dat komt
orndat die Bezemer het allemaal gedaan hebt. En die hebt op dat moment een
probleem met die ouwe, die die helemaal niet kent. Nou, Endstra heeft dat toen
opgelost via mij. Nu en dan weet je het wel. Dan sta je in het krijt.

P

Ja

W

Dus op het moment dat Endstra natuurlijk in het nieuws kwam met al die Mieremet
verhalen... ja toen wilde iedereen zijn geld terug, al die criminelen. Dat waren best
veel mensen natuurlijk dus ja hij kwam echt knijp te zitten. En je kan natuurlijk niet
van Convoy naar alle boeven in Nederland geld overmaken, Dat gaat niet,

P

Nee

W

Dus heeft ie een constructie bedacht. Van weet je wat, we spannen Paarlberg voor
het karretje, die heb toch alleen maar buitenlandse vennootschappen, daar gaan we
geld naartoe overmaken en vanuit daar maken we het over naar die criminelen en
dan blíjf ik, blijft hij er buiten.

P

Ja

W

Begrijp je

P

En daar moest Paarlberg voor ingezet worden. Het was dus een idee van Endstra om
daarvoor Paarlberg te gebruiken.

W

Juist

P

Ja

W

Ja dus zo ge2egd zo gedaan. lk heb toen ook een gesprek met Paarlberg gehad. Als
eerste. He, want hij deed altijd zaken met Paarlberg, en voor hun was het heel
normaaldat ze zakelijke dingen deden ên noem maar op. Maar dit verhaal wilde ie
toch wat meer kracht bijzetten en omdat ik dat verhaal opgelost had met die ouwe
over dat dinges.,.

P

Ja

W

... wilde Hndstra wel even laten zien, van luister, we hebben ...die Endstra heb jou
toan geholpen, maar nou moet jij hem even helpen, hij moet wat dingen in het
buitenland betalen, maar dat wil ie niet van z'n rekening dus jij moet het alleen even
ontvangen EN en je krijgt toch nog geld van hem, dan ken dat in 1 keer verrekend
worden.
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P

En jij hebt toen oên gesprek over gehad met Paarlberg?

W

lk heb toen een gesprek gehad met Paarlberg.

P

Waar was dat?

W

Dat was in London. Bij de Dorchester. En daar was eh... ik heb een gesprek met
Paarlberg in de wc gevoerd. Niet waar Bezemer bij was. Maar toen ik daar was, was
Bezemer wel aanwezig.

P

En hoe gedroeg Paarlberg zich toen. Hoe gedroeg hiJ zich toe hij dat verhaal van jou
te horen kreeg? Wat zei die toen?

W

Nou om te beginnen... .wist ie helemaal niet dat ik zou komen. We hadden een
afspraak. Endstra en ik hadden een afspraak laten maken via Bezemer, dus zo
dachlen dat er heel iemand anders kwam en toen stond ik ineens voor z'n nêus.

P

Schrok hij daarvan?

W

Toen zei ik, ik kom namens Endstra en ik wil met je praten. Dat soort dingan deed ik
altijd voor Endstra, dat is niks bijzonders, begrijp jo wat ik bedoel? Dat hebben we wel
vaker gedaan, . .

P

Maar schrok hij daarvan?

W

... dat is een oude truc van ons. Dus ik kwam daar en die man voelde zich wel
opgelaten, die man.. maar hel natuurlijk van nature een hele bange man. want die
man is ge\,voon slachtofÍer en die moet... als ie gewoon zijn mond open doet, dan
krijgt ie geen vierenhalÍ jaar. Maar dio is zo bang, dat ie maar gewoon slikt wat ie
moet doen. Het is gewoon zielig. ïe zielig voor woorden Peter. En ik heb het er soms
best wel moeilijk mee. Dat ik denk, echt welzielig. Het is gewoon een hele nette man
die gewoon 4,5 jaar heb gekregen terwijl ie gewoon slachtoffer is.

P

Mmm

W

Maar afijn.".

P

Even willlem, even willem...voelde hij zich op dat moment door jou geïntimideerd of
op andere wijze onder druk gezet, Heb jij hem ook wel iets gezegd in de trant van
'luister, Paarlberg, dit is zoals het gaal gebeuren en zo moet je het doen'?

W

Nee nee nee zo ben ik niet Pêtsr. Dat doe ik nooit. lk heb het gewoon aan zijn eige
overgelaten, wetende dat hij ook gewoon een relatie ís van Endstra en alleengezógd,
luister, Endstra heb jou ook met die ouwe gehorpen nou moet je hem ook eveà netfien
als het kan. lk heb'm niet onder druk gezet...

P

Jawel, maar even in alle redelijkheid wim, op het moment dat jij die man min of meer
in een toilet bespringt in London, dat is natuurlijk niet helemaal een normale zakelijke
setting. lk kan me...welvoorstellen dat ie zegt euh...

W

Nee maar ik had daarvoor al met hem gedronken, mel Bezemer... dus ik had al wat
met hem gedronken en toen ging ie naar de wc maar ik wou niet waar andere
mensen bij zijn alleen dat zeggen. want ik wilde niet mensen deel maken van wat ik
zeg. En het is echt niet gebeurd op een basis van ...van.,.dat zou hijook nooit, als hij
gewoon eerlíjk verklaart, ken ie dat ook nooit zeggen, want ik heb hem echt niet
bedreigd. lk heb ocht aan hern overgelaten om te doen. Want ik wist toch wel dat ie
het zou doen..,.

P
W

Want kende hijjou al?

'..want Endstra altijd zei, 'het is een hongerlap dus hij doet het toch wel'want hij
denkt dat ie zijn eigen getd ook krijgt.
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P
W

Kende jij Paarlberg al voor dat gesprek?

lk heb hem toen 2 keer bijWillem Endstra thuis gezien. Alleen euh...verder helemaal
niets. lk heb met die man ook helemaal niets. Maar hijwist wel dal ik natuurlijk met
Endstra was. Dat wist hij wel. Maar bijvoorbeeld er zijn heel veel verhalen, van die
Gerlof, dat ik met hem in de haven heb gelopen en al die onzin. Dat is allemaal niel
waar.

P

Nee nee

W

Maar ik kende hem vanuit dinges en die Ëndstra... maar wat Ëndstra dus doet met mij
omdat ie mij er naar toe stuurt, dat hebt ie bij heel veel zakenlieden gedaan. En ik
besef me natuurlijk heus wel, en nou nog te meer natuurlijk want je...als je ergens
binnenkomt, dat het toch die Holleeder is die wat zegt, En daar hebt Endstra natuurlijk
ook altijd gebruik van gemaakt. Zowel naar de onderwereld maar ook wel eens naar
de bovenwereld. Waar men$en lastig waren en 'm zijn geld niet gaven.

P

Dus daar zat dan toch een vorm van intimidatie bij, ook al zag jijdat zelf anders,

W

Laat ik het zo zeggen Peter. Hij hebt mij gebruikt omdat ik Holleeder ben. Als ik geen
Holleeder had geweest, had ie me niel nodig gehad'

P

Nee. Exact.

W

En ik heb me wel eens meer laten gbruiken in miin leven altijd, Ja ik zie daar geen
kwaad in, maar dat is misschien wat naief.

P

Ja ik denk dat het inderdaad voor zo iemand als Paarlberg toeh wel best even slikken
is als zo'n figuur als jij ineens voor je staat en zegt'luister eens, dit is aan de hand en
zo moeten we het oplossen'. Dan euh dan.,,

W

Ja ok, daa heb je gelijk in,..

P

En dat was de bedoeling ok dus.,

W

Daar heb je gelijk in. Ën dat realiseer ik me nu ook wel zo'n beetje nu ik vast zit. Maar
op het moment dat ik dat gedaan heb, heb ik me dai niet gerealiseerd. Want ik zag
mezelf als een nette jongen meer.

P

Ja. Ok even terug naar de zaak. Dus...jij hebt Paarlberg te verstaan gegeven 'dit is
het probleem en zo moeten we het oplossen', Toen heeft Paarlberg uiteindelijk
gezegd 'nou oké dat gaan we doon'.

W

Paarlberg heeft gezegd: 'ik neem contact op met Endstra'. En die heeft het toen mel
Endstra geregeld dat ie't ging doen.

P

Ja

W

Zo is dat gegaan,

P

Ën en dat bedrag, wat uiteindelijk naar hem is overgemaakt, daar was zo'n tien
miljoen voor Hillis bestemd.

W

Ja... ik.,. precies die cijfers weet ik op dit moment niet en daar wil ik me ook niet op
vastpinnen, want ik wil geen...ík wil zo min mogelijk msnsen daarin betrekken Peter.

o

Want kan je zeggen voor wÍe de resl dan was. Om wat voor soort mensen was dat?

W

Nee dat ga ik ook niet doen, want ik ga niet ovêr mênsen praten ên noem maar wat
op. Dat heb ik sowieso nooit gedaan Peter. Als ik dat zou doen, dan zou ik weet niet
hoeveel over hoeveel rnensen kunnen praten, lk doe dit persoonlijk alleen maar
omdat ik euh omdat ik gewoon zo slechte ervaring heb wat eventueel ken leiden tot
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een onnatuurlijke dood wat mevrouw Ficq mij heeft aangedaan en dat is de redon.
Dit is eigenlijk een zijsprong. Om enigszins duidelijk te maken dat Dino Soerel
natuurlijk helemaal natuurlijk niet een kwestie is van 'ik ben er nooit bij geweest'.
Want hijwas er al biJ in die zaak met Paarlberg. Begríjp je wat ik bedoel. En nu wordt
er een situatie gecreêerd dat ik zijn naam overal gebruik en kijk daar wil ik dat mee
aanlonen. Want er ligt ook een papertrail, want dat geld is gewoon ovorgemaakt naar
die antiekzaak van die Hillis. En die antiekzaak heb dat gêwoon weer overgemaakt
naar die ouwe.

PJa
W

Begrijp je. Dus in die context heb ik het erover en euh... en ik wil het ook nog we even,
wat ik ook belangrijk vind is om te zeggen dat Paarlberg gewoon slachtoffer is. Daar
heb ik wel iets mee, dat ik denk van 'toch erg dat ik dat niet kan zeggen'. Ten eerste
gewoon omdat ik niet praat. Als ik dood ben wil ik wel dat iedereen weet dat die man
ook echt slachtoffer is. Daarom zeg ik dit ook. Maar ik ben niet voornemens om
mensen er bij te lappen of euh...want als ik ga praten Peter dan euh...dan kennen we
wel...pfffl begrijp je wat ik bedoel? Daar weel ik veel te veel voor.

P

Ja. Maar evên voor een goed begrip Wim. Euh..ehm..Paarlberg heeft dus
meegewerkt en dÍe heêft latêr voor de rechtbank een heel verhaal opgehangen.,,

W

Ja maar wacht even he, Paarlberg heb nooit gewêten, dat wil ik er wel bij zeggen, dat
er geld naar die ouwe oÍ naar criminelen moest he.

P
W
P

Nee oke, maar't is dus wel.",.

Die dacht dat het gewoon om fiscale redenen ging,
Ja maar hel is dus wel zo dat hij uiteíndelijk voor de rechter een verhaal hebt
opgehangen wat van die heeÍ goed wist'zo zit het niet in elkaar'.

W

Ja. Maar Paarlberg is ook bedreigd. Dat zal ie niet toegeven maar Paarlberg'is ook
bedreigd. En die is recentelijk cok weer eefls êên keer bedreigd.

P
W

Hoe weet je dat?

Omdat euh...omdat mevrouw Ficq met vragen kwam of er problemen waren met
Faarlberg of hoe en wat, En toen heb ik nog een briefje geschreven waarin ik uitlegde
dat ... het geld is vvêg en dat niemand er aanspraak op ken maken en dat ie zich niet
druk moet maken"

p

Mmm

W

En dat was wederom mevrouw Ficq hoor. Dus euh,..

P

Ja. Want nu we het qver Benedict Ficq hebben. Wat is er nu precies gebeurd,
euh jij hebt toch niet met haar persoonlijk gesproken?

W

Nee. Nou ze heeft me, via iemand en die wil ik er voorlopig nog buiten houden, dat is
aan die pêrsoon, gewoon hoe of wat, en die wil er gewoon buiten laten, maar dat is
aantoonbaar, Maar euh die laat ik er ook builen... ik wil zoveel mogelijk mensen er
buiten laten Peet. Wat ik moest doen, is een valse verklaring afleggen. lk moest dus
zeggen dat ik euh..

P

Maar euh wacht even Willem, want anders snap ik het niet. Benedict Ficq heeft
iemand benaderd die jij kent en die heeft een boodschap doorgegeven. Moet ik dat zo
zien?

W

Zo moet je het zien.

*
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P

En wat hield die boodschap in dan? Hoe, wat zei ze dan?

W

Ze zei dat ik moest gaan verklaren dat ik Willem Ëndstra had afgeperst en dat ik de
naam van Dino Soerel had misbruikt. En dat ik dat moest doen.

P

Dat is zeg maar door haar op dwingendo wijze gezegd, dat dat moast gebeuren.

W

Ja. Daar was ..,letterlijk is geaegd: het is geen optie, het moet gewoon gebeuren.

P

Mmmm en Jijvat dat op als een bedreiging,

W

Dat ls een bedreiglng, 'het is geon optie, je moet dat doen', lk weet dat het een
bedreiging is dus...

P

Fn euh hoe ga Je daarrnee om. Wat doe je daar mee dan?

W

Daar euh zit je heel erg mee dan en dan krijg je te horen dat je familie ook op de
hoogle is van dat soort dingen dat dat er dingen op etraat rondzingen, dat er mensen
bedreigd worden en noem maar op. En dat je familie zich druk maakt. Ja dan heb je
geen keuze Peter. Dus ik heb toen doorgegeven van euh zeg maaÍ dat ik akkoord
ben, lk zal zeggen dat ik Willem Endstra heb afgepersi en dat ik ten onrechte de
naam van Dino Soerel heb gebruikt. En toen zodra Ficq dat te horen kreeg, zei ze 'ja,
maar dat is niet genoeg,'Wanl zo gaat dat he. lk moest nu ook vragên gaan
beantwoorden. Ja. Maar ik ga niet ook nog êens vragen gaan beantwoorden Peter. lk
vond het al knap dat ik toegegeven had dat ik dat zou gaan doen.,. dus nu was dit
ook al niet genoeg. Nu moest ik ook nog eens vragen gaan beantwoorden en wat hun
dan wilde horen.

P

Ja

W

Dus ik heb gezegd, nou zeg maar tegen die euh Ficq dat ik dus alleen maar euh....ik
wil alleen dat zeggen en verder beroep ik me gewoon op mijn verschoningsrecht, zal

íÍ

óa

,q

cryptisch mee gesprokon om ee tot rust te brengen. En of dat komt binnen bij de
Nationale Recherche, dat is dat GRIP, dat is nationale recherche. Of hun daar door
getipt zijn, dat ik dat gedaan heb of om wat voor reden dan ook maar de volgende
keer kwam een collega vàn haar maar dan wel euh..,díe zeidan van: luÍster we
zeggen níet wal die moet doen...rnaarwe zouden het op prijs stellen als ie dan maar
niks zegt en dan arvijgt. Dus ineens was Ficq er tussen uit en kwam die man en moest
ik maar zwijgen. Nou en dat zal ik gaan doen. lk ga zwijgen. lk ga me beroepen op
m ijn verschon ingsrecht.

P
W

Dus het werd een beetje afgezwakt,
lk ga ook níet vertellen wat er gebeurd is maar kijk die Ficq weet zelf wel natuurlijk dat

ze'ie ver is gegaan. En god mág weten, misschien is het wel bij de politie,

die

ï í'. I
ze I t "t *-'
/

cryptische omechreven geduid, dat ze zeggen 'êr is wat aan de hand' en hebben
haar geïnformeerd. Zou best kunnan. lk weet het niet^ Maar in ieder geval, het staal
er nu zo voor dat ik dus euh geen verklaring meer afleg en dat ik me ga beroepen op
m'n verschoningsrecht. Dat is wat ze nu willen.

P
W

En daar voldoe je dus aan

Ja. Daar voldoe ik aan maar het enige probleem nu is he stel dat ze bijvoorbeeld, kijk
ze hebben een heel spel in elkaar gezel Peler. Ze hebben dus allemaal euh ze
hebben bijvoorbeeld Arien Kaale hebben ze opgeroepen. Dat is een vriend van die
\trilly. En die Willy hebben ze ook opgeroepen, dat is weer een vriend van Dino. Ze
hebben Mink opgeroepen, dat is een vriend van Dino. Orminda, z'n zusje. Zn vriendin
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Scipio, Jopie van der Bijl hebben ze opgeroepen. Slanley Fsser en Bram
Moszkowicz. Nou, die mensen worden ook gezegd wat ze moeten zeggen. Kijk Bram
Moszkowicz wordt opgeroepen voor dat kantoorincident. Die moet zeggen gewoon
natuurlíjk dat Dino daar niet was.

P
W

Terwijl die er wel was.
En dat ken Bram niet want als ie dat doet gaat ie in tegen Lydia de Wit en hij heeft er
a oveÍ verklaard. Maar ze zullen het toch roberen en in hoeverre ze hem onder druk
kunnen zettên wêÊt ik niet.

Nou, die Hsser dat weet ik niet. Die heb, dat is een vriend van Gor, daar heb ik niks
mee dus.
Jopie, nou slap ouwehoer, drie bier....
En die Willy en die Arlan gaan ook weer vertellen dat ik bijvoorbeeld de naam van

Dino Soerel heb gebruikt en dat soort dingetjes.
P

Ja

W

En dat is een beelje de insteek die ze gezet hebben" Dus ze hebben niet alleen mij
gedwongen om te verklaren dat ik Endstra heb aígeperst en noem maar op' En hem
iiln naam heb gebruikt. Maar dat past precies in het spel dat ze helemaal opgezet
hebben.

PJa
W
p

Begrijp Je. Ze hebben eerst dat andere spel opgezet. H,n toen hebben ze gezegd 'nou
moetl1'Oit doen'. Ze zijn niet eerst naar mij toegekomen ên toen hebben ze dat
opgezàt. Nee ze hebben het spel opgezet en toên zeiden ze, nou moet jij dit doen'
Het is geen optie.

Hs maar Willem hoe zeker ben jij er van dat dat van Ficq echl een bedreiging en
intimídatie is gèweêst. Want kijli, ik ken Benedict Ficq ook natuurlijk en euh die heeft
een reputatiebls een zeg maar als een integere advocate. ls het zeker dat dit echt
een bedreiging is geweest?

W
P
W

Dit is echt een bedreiging.
Daar heb je geen twijfels over.

tft

Dit is echt een bedreiging. Zo is het ook overgekomen bij iedereen, En dit is echt een
bedreiging. Ën sterkei nóg kijk het feit dat ik nu niet meegewerkt heb, in die zin dat ik
die vrageÁ nlet beantwoord heb, en stel dat ze biJvoorbeeld nou niet succês hebben
met huÁ plan, dan zouden ze mij er verantwoordelijk voor kunnen houden. En dan, en

dan kan ik eventueel aan een onnatuurlijke dood sterven.

p

Maar Willem, als ik dit zo hoor en dit gaat buitengewoon ver, Dit is eigenli.ik wat we in
Nederland nog nooit hebben meegemaakt althans niet dat dat bekend is geworden,
als ik, ik t<en jóu een beetje. Waarom blaas je dit niet gewoon op. Waarom hang je dit
niet aan de grote klok. Waarom zeg je dit gewoon niet in de rechtszaal dat je bent
bedreigd en geïntimideerd. Dat is wat ik eigenlijk wel een beetje van iemand zoals jij
verwacht.

W

Ja, Nou hel is heelsimpel Peter. Om te beginnen ben ik geen verrader. Ben ik nooit
geweest en dat wil ik ook nooít zijn en dat zal ik ook nooit worden. En dat ga ik niet in
het laatste deel van mijn laven, he ik heb niet zo lang te leven, ga ik niet ineens
iemand anders worden als dat ik in werkelijkheid ben.

p

Maar je gaat wel dan een verklaring aíleggen die niet klopt. Dat vind ik ook niet jouw

stijldan.
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w

Nee ik ga nu me beroepen op m'n verschoningsrecht,

P

Nee maar goed, dat is wat zijwillen. Dus je komt hun wel tegemoet.

W

Ja ok maar op mijn verschoningsrecht beroepen had ik sowieso altijd gedaan.

P

Ja

W

Dat is íets waar ik zelf achter sta.

P

Maar heb je niet zoíets van ' ja maar krijg de pleuris maar allemaal, ik zal die Ficq wel
even ophangen' ...

W

Kijk, ik weet natuurlijk nog wel andere dingen van die mevrouw Ficq. En dat kantoor.
Dat ga ik nu niet aan de klepel hangen, dat is nu zo, daarom weet ik nu ook precies
hoe de vork in de steel zit, Dat ze eventueel wel aan informatie kunnen komen dat ik
bijvoorbeeld cryptisch heb gesproken of noem maar wat op... lk weet zeker Peter dat
euh...kijk ik wil geen andere mênsen in gevaar brengen Peter. Begrijp je, lk wil het
erbij houden" lk hoop dat het gswoon overwaait.

P

Aan de andere kant, aan de andere kant word je natuurlijk toch onder druk gezet en
wordt zo'n procos natuurlijk ook een lachertje op die maníer toch?

w

Tsja rnaar dat maar de vraag natuurlijk hoe die rechter daar mee omgaat. lk venivacht
niet dat die rechter natuurlijk helemaal gek is. En als die wel gok is, ja, maar Peter.
Dat gebeurt veel vaker in Nederland hoor.

P

Ja maar aan de andere kant zeg ik toch nog maaí even, nogmaals weer, zoals ik jou
vroegor ken, hoefde niemand jou iets te zeggen, van euh wat je wel of niet moest
doen. Dat maakte je zelí wel uít. En als ze je wilde dwingen dan euh... ,

W

$oms moet je ook je plek wêten. En dit is een hogere macht.

P

Ja? Za zie je dat?

W

Ja veel hoger. Hier kan niemand aan tippen.

P

Mmm

w

Peter, kijk...,ik weet waarover ik praal maar jij ken het niet eens bedenken, met al je
ervaring in de criminaliteit, waar ik over praat. Dit is echt...dit is.. bijvoorbeeld het feit
dat ik bijvoorbeeld niet meegewerkt heb en stel dat het dan niet loopt zoals hun het
zouden willen, zou een reden kunnen zijn dat ze mijomleggen.

P

En ze z{n ook in staat om dat in de gevangenis te doen dan?

W

Nou niet in de gevangenis, maar ik kom natuurlïk op een bepaald moment vrij . Kijk ik
kom in januari vrij Peter. Dus als ik dan vrij kom dan ziin ze in dat staat om te doen ja.
Dat is geen enkel probleem voor ze.

P

Heeft de moord op Stanley Hillis hier ook wat mee te maken denk je?

W

De moord op Stanley Hillis, daar heb ik mijn gedachten over, maar die ga ik hier niet
uiten Peter. Dan wordt het me veel te gevaarlijk.

P

mmm. maar zo heet is hei dus wel allemaal. Dat je daar niet eens wat over kan
zeggen.

W

Luister... "(zuchtend)... sjonge sjonge sjonge... je moesi eens weten jongen.

P

Ja daarom vraag ik ook.
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W

(lacht) ja dat wil iedereen wel weten.... Maar nogmaals dan kom ik bij de eerste zin
die ik zeg. lk ben geen verrader. En dat zal ik ook niet doen. lk vind wel dat als ik
kom te overlijden en dat er in ieder geval aan de kaak ge$teld wordt dat Ficq in ieder
geval, dat soort praktijken niet bij anderen ook meer kan doen. Want dal vind ik wel belangrijk. En euh tenzij ze nog verder gaan en nog verder met framen, tja dan g"an
ik doen wat jij zegt. Dan laat ik op een bepaald moment van luister nou is
afgelopen. Daarom zeg ik ook, kijk tenzij ik zelf zeg ok nu is het genoeg gewêest, dit
is er aan de hand. Maar dat wil ik zo lang mogelijk uitstellen. En als dat niet hoeÍt dan/
doe ik dat niel. Dan neem ik het gewoon aan. Want ik weet nog veel meer dingen van
mensen en noem maar wat op. En ook van het kantoor van mevrouw Ficq. Als ik dat
allemaalzou zeggen, ja dan wordt het een rel Peter. Dat doen ik niet. lk ben geen
venader. Kijk iedereen heb mlj altijd netjes op de hoogte gehouden van
alles.,. niemand hoeft in zak en as te gaan zitten dat ik dat zou gaan doen. lk wil
alleen dit hebben op de achterhand, En ik vind wel als ik bijvoorbeeld een
onnatuurlijke dood slerf, dat op zijn mÍnst dit gepubliceerd moet worden en ik vind ik
zou het mijn familie en mijn nabestaanden daarvan zou ik het prettig vinden, dat als
ik gewoon dood ga, dat ik ieder geval nog oven kenbaar maak hoe dat zit met
mevrouw Ficq. En als ze dat niet doen, dat zê zeggên, van wij vinden dal te
gevaarlijk, wat ik me voor ken slellen, ja dan niet. Maar dat geldt niet voor als ik een
onnatuurlijke dood zou ...

het

P

Ja dat is helder.

W

Als ik namelijk een onnatuurlijke dood sterf, dan heeít mevrouw Ficq daadoe geleid"
Kijk niemand ken mij hier zeggen wat ik moet doen. Want niemand heeft contact met
mij. Dat ken alleen maar via mevrouw Fieq. Ja. Dat is 't hele verhaal.

P

Ja maar Willem, jij zegt ik ben geen verrader. Maar hoe zie jij dan do rol van Dino.
Want die daar ben je altijd toch betrekkelijk goed mêe geweest. Ën die laat dit dan
toch gebeuren. Die verraadt jou wel op deze manier, Of zie ik dat verkeerd.

W

Euhhh daar heb ik een mening over Peter, Die ga ik nu niet zeggen"

P

Nee. Maar wat ik zeg is niet onzinnig?

W

Euhhh laat ik het zo zeggen, ik had dit niet van hem venvacht, als vriend.

P

Nee

W

Want hij probeert me hier gelvoon in ie lulzen.

P

Ja dat bedoel ik.

W

En dat had ik zeker niet venrvacht. Daar ben ik erg in teleurgesteld

P

Ja

W

Dat is ook de reden waarom ik het ook vast wil leggen. lk vind het absoluut geen stijl
wat ie doet. Had ik echt niet van hem veruvacht.

P

Nee

W

Maar ja, zo zie je maar weer, je ken je altijd vergissen Peet. Ook met Endstra heb ik
me ook vergist. Die heb me natuurlijk ook genaaid aan de eind van de rit. Dus ik ben
daar niet echt gelukkíg mee.

P

Ja ja

W

Maar het is niet anders.

P

Nee. Nog even over die Paarlberg he. Jij zegt die is onschuldig die is gebruikt. En
waarom vertelt die man niet gewoon z'n verhaal voor de rechtbank hoe het is
gegaan? Want dan zou die dus de dans ontspringen. Dan zou die van die 4,5 jaar af
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zijn toch.
W

Ja. Peter dat durft ie niet. lk heb zelfs op het punt gestaan, ik heb op een bepaald
moment gezegd, 'ok' tegen iemand, Wiens naam ik niet ga noemên, ik heb gezegd,
luisier als ik dan toch moet verklaren dat ik euh Endstra heb afgeperst en dat Dino er
niet bij was, dan wil ik ook verklaren in do zaak Paarlberg dat die man gewoon
onschuldig is. Nou ligt het nu weer anders dus.,.dat gaat nu weac niet door... maar
die man is gewoon slachtotfer en die is gewoon heel erg bang. Dat is een wezel. En
daardoor is ie ook gebruikt door Endstra. Het is gewoon een wezel,

P

Ja

W

Die man accepteert het gewoon omdat ie gewoon verschrikkelijk bang is. En dat is
niet onterecht he. Het is niet zo dat hij een domme man is omdat ie bang is. Dat is
niet onterecht.

P

Nee

w

Kijk Peter, ik zalje een voorbeeldje geven he. Want msnsen denken allemaal, ja
makkelijk praten dit en dat he, maar ik heb een keer zo'n gesprek gevoerd wat ik nu
doe, met John van den Heuvel, dat was via Bram. En dat is een keer uitgezonden op
TV en daar heb ik gezegd 'luister als ik voorkom dan ga ík de waarheid zeggen'

P

Ja

W

Ken je

P

Ja toen is de bunker beschoten. Had dat daarmee te maken?

W

Ja dat heb daar mee te maken Peter.

P

Meen je dat?

W

Ja. Tuurlijk.

P

Dat was een signaal aan jou, van euh kop dicht.

W

Dat ik m'n kop moest houden. ls me toen ook kenbaar gemaakt: "Welje kop houden

nog herinneren? Je weet wat er geb-eurd is he de eerst dag van het proces he.

he."
P

En uit welke hoek kwam dat dan?

W

Ga ik ook niet zeggen Peet"

P

Maar het was een sïgnaalaan jou?

W

Ja. Het was voor míj ook bedoeld. Het was niet voor niels de eerste dag van het
proces. Sterker nog, ik weet ook wie ze er in geschoten heb. Wanl die heeft wel eens
meer geschut naar binnen geschoten. En het zijn dezelfde raketien.

P

Heftig allemaal.

W

Nou heftig. Peet, je weet de helft nog niot. (ntv).,.

P

Nou ik laat het me... je mag het me allemaal vertellen. Graag,

W

Ja dat begrijp ik. Je weet het nooit Peet (lacht)... nou êr liggen een hoop dingen...nou
ja in ieder geval. lk moet je wel zeggen, ik zit wel met het verhaal Paarlberg vanaf dag
1 in mijn maag. Wanl ik vind het verschrikkelijk zielig.

P

Ja

W

Maar nogmaals, ik ken ook niks doen. Want als ik het ga vertellen, dan heb ik ook een
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probleem. Want ik ben ook al gewaarschuwd dat ik mijn bek moet houden.
P

Ja

W

En dat zelfde geldt voor Paarlberg" Ën Paarlberg is na zijn veroordeling, hebben ze
natuurlijk gedacht, nou gaat ie praten, want zo kwam dat een beetje over, mel Ficq op
ïV. Dat zs zei van misschien moet ie maar gaan praten, op journaal. En toen hebben
ze meteen gezegd, als je gaat verraaien dan krijg je problemen en dit en dat. ïoen is

die Ficq naar iernand gegaan, die heb gezegd van euh vraag eens of dat nou van
Holleeder komt of waar dat nou van komt, En of ie Zich zorgen moet maken ên noêm
maar op. Nou toen heb ik gewoon netjes geschreven dai ie zich geen zorgen hoeft te
maken wat mij ...wat ik wêet. En dai niernand aanspraak kan maken of geld van hem
krijg of wat dan ook. Want geld wat ie van Hndstra ovêrgêmaakt is, is weg ên maak je
geen zorgen.
P

Ja, Maar is het dan ook niet heel gek, dat Paarlberg uitgerekend door Ficq is
verdedigd? Want die weet dan eigenlijk wat euh...waarschijnlijk heel goed hoe het zít
allemaal.

W

Ja dat is schandalig wat Ficq doet. Kijk hij is bij Ficq weggegaan. En dat is de keuze
die Ficq gemaakt heeft. Ën niet hij.

P

Maar wacht even. Hij is toch, euh Paarlberg is toch verdedígd door Ficq?

W

Ja.

P

Ja maar is dat dan niet een eên tegenstrijdig belang geweest? Want zijwist
waarschijnliJk heel goed hoe het zat. Omdat ze ook Soerel als klant heeft'

W

Ja maar Paarlberg wist loch niks van Soorel af. Dat wist zij alleen toch.

P

Ja

W

Paarlberg wist niks van Soerel af.

P

Nee

W

Die heeft nooit van'Soerel geweten

P

'l

Nee, Maar dan is hij dus wel bij het verkeerdê kantoor terecht gekomen. Om het maar

zachi uit te drukken.
W

Ja die hadden moeien weigeren. Dat is waar Bram ook op aangesproken is.
Belangenverstren geling.

P

Ja

W

Ja. Het is echt een mon$ter, dat vrouwtje hoor.

P

Ja

W

Het is echt een beest. Ze ken wel heel netjes doen maar zo netjes is ze niet.

P

Nou...heel verhaal.

W

Maar ik zeg je nogmaals,..,je wordt er stil van he jongen?

P

Ja

W

lk begrijp dat je er stil van wordt want het is te gek voor woorden om het stil te
houden. Maar die afspraak heb ik met je gemaakt. En nou niet hopen, dat ik gauw
sterf aan een onnatuurlijke dood. (lacht)

.:

.i
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.1

P

(lacht) straks ben ik nog verdachte...

W

Dat je niet vanavond zegt tegen je vrouw, kom we gaan naar de kerk, en kinderen
jullie ook mee, ook bidden. Kaarsen branden (lacht) die lange moet dood.'.

P

Ja, Als er volgende week een taart bezorgd wordt van mij, zou ik hem niet opeten
Wim.

w

(lacht) nee zeker niet Peet-

P

He maar je kan op mijn belofte rekenen.

W

Ja maar dat weet ik Peter. lk heb dit weloverwogen heb ik besloten omdat aan jou te
vragen om dat te doen, Omdat jij de enige ben die ik daarin kan vertrouwen. Omdat ik
weet hoe jij bent op je woord.

P

Ja

w

En nogmaals, voor mij is het een codicilwat ik niet bij een notaris kan leggen maar
wat ik wel bijjou wil leggen. Ën met name als ik een onnatuurlijke dood sterf. Maar
het liefste heb ik sowieso dat als ik sterf dat het bekend wotdt. En dan hoop ik... weet
je wat het is. lk vind het zo zielig voor die Paarlberg.

P

Ja

W

Echt waar, lk vind het zo zielig voor die man. Die man is gewoon een stakker. lk weet
niêt eens hoe die man door Z'n gevangenistiid heen moet. Die man ken dat helemaal
niet. Díe man is een watje. Zoals Endstra altijd zei, het is een nicht. Maar dat zei die
gêwoon omdal het een waije was. Niet omdat le echl een nicht was, maar omdat het
een watje was. Als je boe zegt, zegt ie ja sorry hier is geld...

P

Ja

W

Die man gaat een hel tegemoet, Tenrijl die onschuldlg ïs. Maar Ja ik ken het niet
zeggen. Want ik heb ook familie. Begrijp je Peet?

P

Ja. Nou het hele verhaal is míj duidelijk Wim. lk heb het opgenomên. En euh wo gaan
zien hoe het verder gaat aflopên,

W

Ja we gaan het zien Peter. En als het door blijft gaan met mêvrouw Ficq met
framên, kijk nu probeert ze er even tussenuit te komen, ik denk dat dat
juridisch is. Omdat ze in de gaten hebben, dat ik cryptische dingen gezegd heb.
dat ze denken, nou ik ga 6r gauw vanaf. En daarvoor mag ik nou ook zgggen van euh
me beroep€n op mijn verschoningsrecht. Wat ik altijd doe. Met andere woorden, zie je
wel er is niks gebeurd he, bedreiging kijk is toch niet gebeurd, want hij heb het toch
niet gezegd. Dat zal de truc zijn. ls allemaal leulr en aardig, maar ik weet wat ik zeg'
Ën met mij zijn er ook mênson die weten wat er,is gebeurd. En die mensen hun naam
ga ik niet noernen, die houd ik er gewoon buiten. Ook om zakelijke redenen maar ook
gewoon omdat ik die mensen ook niet wil belasten, net zoals ik mijn familie niet wil
belasten.

P

Ja

W

Ên Peter, je kent me goed gênoog. lk zal dit nooit gezegd hebben, ik zal nooit zover
zijn gegaan, als ik er niet zo geschrokken van ben.

P

Ja . nou ja dat is ook wat me ook inderdaad het meeste verbaast. Dat ik dacht van
euh nou normaal gesproken als er iemand tegen je blaft dan bijt jij wel terug dus,..

W

Ja maar ja je moet ook je moorderen kennen Peet. Soms ken je niet verder he.

P

Ja

het
gewoon \Ï ry
En 1 f
/
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W

Kijk euh, als een rechter zegt 'je moet zitten' dan moet je ook zitten he.

P

Ja. Dat is waar.

W

Kijk dit is een hogere machlen dan rechters,

P

Ja

W

Dit zijn machten die veel hoger liggen.

P

Nou daar hoop ik nog esn$ alle achtergronden van te horen van je. Dus euh

W

\
Ja nou daar hebben we het nog wel eêns over Peter. Ongetwijfeld. Als ik er uit ben,
je
dan wil ik dat persoonlijk met doen, maar dat gaat niet op deze manier Peter. lk ben
natuurlijk, ik word de hele dag, ik word elk dag van mijn cel gefouilleerd. Alles wordt
gescreend. lk zit op een afdeling Peter, daar wordt24 uur per dag alles gefilmd on
wordt opgenomen. Als ik een ei ga bakken, dan sta ik op de camera... en moet ik van
ts voren zeggen ik ga een ei bakken. Ze houden alles in de gaten. Mijn bezoek is
gescreend, dat mag maar oen paar men$on, lk heb bezoek dat wordt aígeluisterd en
opgênomen voor het GRIF. Ên dat is in een apart kamerue, Alles is apart.

P

Ja ja. Heb je wel het idee dat je er in januari uitkomt?

W

Ja ik zou niel weten waarom níel Peter. Tenzij ze me gaan framen, maar dan speel
de bal uit. Dan gaan ik ervoor.

{ii^l
t

,nJ {

P

Ja ok.

W

Ja begrijp je. Ja Peter dat is ook, normaal gesproken kom ik in januari vrij en is er
niks aan de hand. En dan euh.,. ja ik zie ook helemaal geen probleem in díe richting.
ïenzij zij oen truc in elkaar gaan zetten. Ja dan moet ik me eigen verdedigen en ken
het misschien iets langer gaan duren. Maar dan verwacht ik wel dat ik daar wel weer

,l

l"

43

uitkom.
P

Nou goed, Willem. Dit euh gaat voorlopig de kluis in.

W

Ja (lachl) en hop naar de kerk.

P

Fn we gaan hel'zien wat er gebeurd he.

W

Ok Peter, in ieder geval bedankt voor je medewerking.

P

Ja goed je gesproken te hebben. Nou hou je taai en blijf...

W

Ja ik hoop je gauw te zien jongen.

P

Ja nou aÍs het januari wordt dan begint dat op te schieten. Dus.

W

Ja graag jongen, gaan we wat eten.

P

Ok. Heelgoed. Sterkte.

W

Peter bedankt,

P

Dag Willern, Dag

W

Houdoe"

Bij minuut 59.í1 ls het gesprek tussen Peter en willem geëíndigd. peter praat
nog evon verder met StiJn.
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P
S

Nou goed. Duidolijk verhaal. Volgens mij alles wel besproken toch stijn?

...(ntv) .. tenminste niet van wat hij van te voren aan mij had aangegeven "'wat jij
hebt gezien toch?

P
S

Ja ik vind hel ook wel, het komt ook wel heel authentiek over, eerlijk gezegd' He?

P

Ja nou dat is wel een tape'je dan....

Ja ik goloof hem wel als hij zegt van dat er in ... dat hij zich daadwerkelijk zorgen
maakt. Dus...nou

Bij minuut 59.54 stopt de oPname.

a

Een kopie van de opname zal bij dit proces-verbaal gevoegd worden.

Waarvan door mij is opgemaakt dit proces-verbaal, dat ik sloot en ondertekende te Amsterdam op
donderdag 3 januari 2019.

op ambtsbelofte
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BIJLAGE 2

Enkele uitspraken Astrid Holleeder

Bij hof (onder ede) d.d. 30 november 2015
1lt'el he*fr l#Íllenr mii verteir3 dar $rl*rl:l henr lreeft g*:vrxagd *m *l* gntuige
tB verkÍ.sp6n
ttvxr rn*gelljk naunrsr*i*bruik donr Willem hij d*
ersin[ van Ëllllítra. **,[d**n s*n dir

u

v*rz{rek xan $o*rel krr*ende dst Wi8ïem d*n friteli.}k eou brkenqen da{ ftïj Ëruis{ra hd
Dra,t leelle nnij ni{t z**n pr*bler,ra, rvsn* }lÍllenr wssdasry*(}r aï +lrkenu*pefijk
l'srunrdceld" h'{aar w-illcrn hijkt alrijd ver voorui{ rn hij r,*as h*rrg dat asn hek**t*nis
gv*1 d*r a.íp*rsing hem verr.olgcns i* v*bund zou bre*.gen m*,t:*{c liquidatie unn f;nxistraËr liep ook nsg *en **tn*rningsxnak, mn*r het 6:ing h#tn lrnnrsl om ár* liquidafi*, 1$iltr*rn
h*eÍt toqn èl$ lss€.rïfrsl *ver de teletbo* tegen rni,l geeegd dnt h,i;! knrt gÊscsd ibcng w**
vcor Soerel, Ik bealde êr v*n dar hij nrii er in hetr*t. Í{et h}opr d*r hij-ze i dar $oer*l rc
grà$t rvss en dal i:ij tri*t trgen snere,l lcrrn ?$Sg*n det hij ir:l dË flilr{}rrÍ hs1r:a,{kkËÈ},
lffilfern luesft [& r*$r]ïi# s]F he{ uewrek v,a* $*erel een brief g***hreven" gqrluht xm
*Ëo*r*1,_'irnariil knrt sr,ff]#d st*nd dat hij no* desn $,et he!ïlwxs gu.l,raagd, i{{j wmkt*
dssrin bc'r*Est de iïïdËrk dat hc:n elg€filijk ge*n kerlxe,'a,,rrd g*l*i.*n asár snersl,
trit al[cs l*rg.s, aoals *llc* *ls{ hij d**t, snd*r*ce} ven ei,!n *trx{egie" Wiflenr vc*tnld* nrij
dit l*clxsd. Hij rur*nnd* so*snl efl* d*m.*sr, ï*ij fu ultijd b**ig Àrrr de hnvnnïigg*mdc
ryïli te wardezu Ëen andere lriërsrahie hent hij lrie*.

*fueptrst,

(..)
Witrlen: hesft i* h*r:r:ilisu het v{rhqal ne+rgrl*gd dnt Sqerel re* v*sradrr is, vertnlrte hi.j
rnij,l?it srnslat $serËí h*m ha$ ger*urgd flHr nÊh vcrfularing af te l*ggcrr. HÉj hespeelr de
muli*, het mil{en e* jemtitie, rn reginx*e*t hij eijn vrrdedïging. Hij d*nkt rveï rien
5t*pF*B Ylr{3ruit,

(.)
tlB vr*gen nf hij

btr;$ rat*x ds.t 5*cretr íle xehui*i kr*cp v*sr ditcrsÊ ]iqfiidati*Ê, eeg ih dn{
ll* hedqel $l* ee trriendrn livfiíEn * d*nr ni:et me &rmieleá. llillenr eei dat
fftcr*l uen dorn{rs j*$gsrJ t"tË,s {rn dat hij * Wilíem - roerer d*ff: xts+f h*j hsftS i;* vóelr
lisEr*!. H.ij vindt lmr primr*l dal een s*d*r de ruhuld kri.!gt. FIij xei d*t so**f het *t níer
ín{er rech{ ko:r pra-trn, BffiÉ*t Snsrsl al had gepr*beení syn ïffilleffi Ë#fi v-rïklnri.ng ai'f*
late* icggen. Het is ÉÉn gr*r:t schsakspel.

vríeud*n

-

(..)
víás$t, musï dle verklari:ng is nieÍ narr rvàsr*ïein["'. U vru*gt rn$ *f axn trYi3ïcm Ís g*aegd
w$t hi,i Ír3u mnelen verhl*resl, FIet ging er *rH d*t hij rJe *aam van iic?êr,ÊJ had misfuruiht
bij dc afpexÍng rnn finclstra. lf il{eru ml da* S*rrei hnd gev*aegd *.rïr sixtr hesn ts,
g*1$igrn.

o
íh *r**t dst ltdillem e*n **nflict &let rur, &{*íjering herft gchrd. }le I Ëor}tg*r trr$s*t} Íftr"
Franker: en hst hanaru:r y&&, rur. ?H*-{jering ir gr!*gd d**r *rrr. Fi*q^ Hr heelt e*n gesprek
plil*tsgev*nd*Ë lxts${rï mr. Fi**kr:r en nrr, Fir:q *verh*r b+a**dc'verlwcr van *igÀnr al*
gearige íx ds r*xk teg** $rcr*ï" ï}ar p*prek v*rliep verv*]ttr<j, *k, F*ank** rcruJ mr,
Fieq *Elring*rig. willem hccfr hcr ln{en e${alcrcn. t"l$ grijpr dxr *en
helang t* díe*s.n.

(..)

*r*

xi.}n

*ig*n

Mr" fo'íe i.lgrÍng drÈslt aI$ d.jfi lrs*rIFrtnt nredr d$ rar. F1c.q de *dvnr*s[ viln W.F, LÍ*]le*d*r
derlijds *leehtu collegiifill lïspft willtn ffiedsdËhln d*t de vcrdciliging tle reehrbank zcu
v*rzrxken c*r ÍlolleedEr ;lls 6*,t*ig* tc hsreÍl p* {t$ dit i*t* anderx is tÍan *1*t flolle*drr *orr ri]n

gevraagd sïn

Dr

Ê*r1

bepaaltle verkl*ring sf

ge*uige ArtrÍrtr

tfuÍ|ffdff

verídsËÍi

*

t*

le.ggen.

rrf,ksllijk e.Érrgrgs\..Èn

*

als

vclgl:

Sprrsg---ee_JgëNttË..Ug{iórí,ES

ffr)al$ u het rtelt, is het do*rr ïU'illera ín i*dergeval nifi óFgevar, rvffirblj lk *pm*rk ri*t ih
ntel heb verklanrd der l;icq kr"arn e*g*en dat willem ieï$ rïos$ï vsrkrure*1,
II*t hlept dat hst lrcl nsrrncnl ia *m een torifr*rs in k*iïrix gï*llsn van clxn es.o,rssnsÍï1gi!
y*rs**k tar *praqling va* di*n* *liënt slf g*tilíge,
Ll xeg{ mij dat u Eclrs b*:n'l bcnade,rd dei*r lciïtnxd dic r"*i dat ïHílt*n u i*ts iÁrilde
*anrlcr*n, r{*nr$ft u rnr" Ímnkcn heb funndr,nl, }ïet k}opt dat llir* e*r: Érekr:l sffi i.r h&d.

fi{i

zog daar gevqar iu*. fJij xa6 u *r* E*n gmrrr
#rabre*nr d** r{os, rk hrgrijp rvat h{}
rla*nn** bed***de, rvnnt u vË*rt sÉn gne*ne ve,rd**i6ng.

U xrgt *nliÍ dilt { nÍsÍ *onl*iding hiertn*n ssrr*agt *phrbt
**airnrsft ffisf tnr, I?raxkea dgt
vr *en gerprek lxrefr pXaat*g*vond*n a* dsi * 1#il!enr hierns buiten op de *t*ep }1*hl
ge*i*n ert de hnnd hebt gcsehurl. Dat gesBr+k Ërï*t rïïL Frank*x xegt áij h**l r&ag !e*rnrsflr hct haluÍeat *shu.ddr& niet.

ítqr k.ltlpt *st ltrill*m dc *rwkkÍrrg v*rt

eig*nlijk ïifíl[*r* Ësil rn&effitï

h*bb,an"

sle verdedigïng v;u S**r*l aldxs *pvàt d*t jr;s.ilti*
f:e*r *rt pree;eu tler.prebtr*enr.

Eerder had Astrid Holleeder al bij de recherche verklaard:
een verrader is. En een jankerd. [..] Dat Dino had
gevraagd [..] om te verklaren [..] dat bedoel ik met hoe strategisch hij is hè? Daar kwam hij kort
geleden nog op terug bij mij. Toen zei hij al van: Snap je nu waarom ik het toen gelijk zo heb
gespeeld? Anders was ik voor die liquidaties gegaan. [..] Dino kan nooit meer iets over hem
zeggen. Want niemand gelooft Dino meer. t..] hij heeft dat toneelstuk opgevoerd waardoor Dino

"Hij heeft overal neergelegd dat Dino

in een verkeerd daglicht stond'.
(

.)

"Dat men hem hoort, dat men hem tapt [..] dat hij altijd kan zeggen: Het leven van mijn familie
stond op het spel, ik moest wel! [..] dat hij bedreigd werd door Dino [..] Dat heeft hij ook in een
brief aan Dino geschreven [..['
(..)

"AIs Dino de waarheid zou vertellen [..] dat [Holleeder] meteen kon zeggen: 'Maar hij liegt'.
Want hij heb altijd over mij gelogen. Dus hij elimineert op voorhand altijd al iedereen. Dus hij
kan strategisch denken zoals jij en ik nog niet hebben kunnen bedenken".
En over hoe Holleeder:

"alles in de wereld brengt... Overal roepen en neerleggen, neerleggen, wat ik zeg net:
neerleggen, neerlegen. De CIE aansturen. Maakt niet uit. [.] Artikelen, journalisten spreken en
het verhaal neerleggen. ledereen wil met hem praten toch?".

(.)
"lk kan [..] ook niet zeggen, uit [de] verhalen [van Holleeder] dat Dino daar iets mee te maken
zou hehben. [..] Behalve dan dat hij mensen, zeg maar, ongeloofwaardig maakt op voorhand
kan ik je niet zeggen dat ik van hem ooit heb gehoord dat hij daarbij betrokken is, Terwijl ik dat
met Stanley [Hillis] wel heb! [..] Ik weet alleen we[ dat hij blij is hoe het loopt. Dat Dino hem in
zijn melik krijgt. En daar lacht hij ook om".

()
"Die gaat over de telefoon zeggen ik wordt bedreigd door Dino [want] 'het leven van mijn
familie stond op het spel, ik moesf wel!'. Met andere woorden dat hij bedreigd werd door Dino"

()
"verhalen neerlegt zoals hij Dino Soerel"

()
"En verder wil ik (WH) niks verklaren want: ik ben bang voor hem Ha, ha, ha. Bang voor Dino.
Wel eventjes zeggen: 'ja ik moet voor hem verklaren omdat hij mij dwingt' en dan, zich ervan af
maken door te zeggen: 'ik ben bang voor hem', snap je het spel?

Op zitting (onder ede) in Vandros over Holleeder

hij b$vaorbeeld wnr De Vries gaat mil
ander dnarmee in de, problemen Írcmt, IIíj ver*taort
je de aamofuningenvan De{ries beki.ikr, dan
"4Ís
D. g,! .i,s niet.Wr siié & \vqarlrekl ÀL+ jullit de
zau daidelijkwordenwar íkbedwl, tl.xt Willam op
voor zÍjn eigen belang.
Je zieí dfrt

*(*

verhaal dfit hij wíl vert*llen in de hoap dat een

ín{ormati*
dat

hij dingenzegl. die hem heel g*ed wítktmenvan De WÍe.+ tot jullte beschikking hn$rlen
wijze wrhulen tÍe w#eld in btengt
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Betreft: De uitzending van een RTL Bor-rlevard Special over verklaringen van
Willern Holleeder.
Ceachte ïnevrouw Ficq en heer Meijering

Middels cti:l sehr,ijven willen we u erl uw elitlnt cle:heer $oerel op de hoogte brengen
van de aanstaande uitzencling van een RTL Boulevard Special ap 1"2 februari 201"9,
die vanwege het naclerde eincJe van de stratzaal{ tegen H<-rlleecler en de
buitengewoon grote nieuwswaarde - volledig in het beken zal staan van de tape
die cloor Peter R. De Vr;ies i,s inge"u*racht en behandeld in de sÍrafzaak tegen

-

Holleeder.
Op de tape liespreellt,Ílolleeder met Fe Vries verschilleRde gebeu,r:tenissen in zijn

had oni het gesp.rek

leven,

.

gev.r.

zei clat hij zich door

aagfl,

vast te leggen.

ltrclleeder stelt dat hij
De Vries beval

meer
cle

visie van Holleecler op cleze

Gedurencle cle uitzenrlingzal bijna de gehele tape te horen zijn en zal tussendoor
cluÍcling worden gegevcn cloor presenLatoren en tlesl<rrneligen. Tijciens cleze
bespreking zullen ook de rollen ter spr*ke l<pmnn van andere personen die
Holleeder op de tapc lloemt. Zoals u weel komen u beiden, en uw cliënt cle heer
Soerel, ool< voor op de [ape.

Wij bieden u hie, bij graagcie mogelijl<heid om voorafgaanrl aan
de [u bckcndej inhoud van de tape le reageren.

infr:{g:btuecircle.rrl
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cie

uitzending op

Wij z;ouden van u beirien bÍjvoorbeekl graag horen hiie u aankijkt tegen het feit
dat l{ollender en Stijn Fr:lnlqen zagsen clat zij zich drnr mevrolrw Fictl f*n c1e heer
SoerelJ bedreigcl voelcien.

Wij zouclen ook van.u beiden gràag een foelicl lÍng horen op ulÀ/ eerdere reactie in
de pers waarin u aangeeft riat cln tape een 'truc' van llolleeder betrefl" Kunl ur
toelichlen wat deze 'trLic' dan precies \I/as en wat hiernree werd beclogd, met name
orndat llolleoder expliciet heeft aangegeven dat de tape pas na zijn doocl mag
worden gepubliceerd.

Nico Meijering heeft bij RTL Late Night aangegeven dat er een onaangenaam
gesprek heeft plaatsgevonden tussen u en Stijn Franken. In clit verband zijn wij
erin geilnteresseercl wa:ar dit gesprek volgens u over ging.
Verder zouden wij van de heer Meijering graag horen wat er volgens hem precies
toe heeft geleid dat hij de verdediging van Dino $oerel heeft overgenomen van
Bénédiete Ficq, En wat uw reactie Ís op de bewering van Holleecler clat rïlevrouw
Ficq hem eerst opdroeg Soerel in zijn verklaring vrij te pleiten, en de heer
,Meijering hem verv-olgens zou hebben geadviseerd te zwijgen.
Van cle heer Soerel zouden wij onder meer graag horen hoe hij aanl<ijkl tegen de
bewering van Holleeder clat hij zou zijn beclreigd door mevrollw Ficq om op voor
Soerel positieve manier te getuigen, En wat zijn reac[ie is op de uitspraal< van
Fïolleedgr clat,soerel namens Stanley Hillis gespr:ekken he e ft gevoerd over geld clat
I{illis tegoeri ltad van Endstra en van David Beesemer.
Inciien u gebruik wilt maken van cle mogelijkheicl ror wecierhoor, ontvangen wij
uw reactie graág zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vrijclag I f'ebrriar:i ?,019, 12:00
uur. Dit kan via het e-mailadres: rtlhlvii.crirle(à.bluesi;;l]e.d.
Met vriendelijke

groe[

van RTL Boulevard,

De
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