Holleedergate (2)
Gisteren zijn we geëindigd met de cliffhanger over het gesprek tussen Peter de Vries en Cor van
Hout en de vraag over welk geld het ging waar de familie van Cor naar op zoek was.
Hoewel de familie van Cor? Het waren voornamelijk Sonja en Astrid die de centjes zo snel
mogelijk terug wilden hebben. Hoe zijn wij er achter gekomen waar dat gesprek over ging?
Nadat bekend was geworden dat ik bijna 25 jaar voor verschillende CIE's heb gewerkt, kreeg ik
diverse reacties, ook van mensen uit de entourage van Cor van Hout en die waren niet allemaal
positief, zoals: vieze stinksmeris, vuile wout, ik heb je nooit vertrouwd en dat zijn dan nog de
vriendelijke reacties. Gelukkig kreeg ik ook feedback, over de laatste maanden van Cor en wat er
toen allemaal speelde. Veel hiervan is privé, en zal ik alleen gebruiken als het niet anders kan.
Er kwamen ook reacties van vrienden, die gelijk na de moord op Cor door Sonja aan de kant gezet
werden, daar niets van begrepen en zeggen dat het nu pas duidelijk wordt waarom zij het veld
moesten ruimen. Zij vertelden mij over de inhoud van de telefoontjes die Cor had met Peter, toen hij
er achter kwam dat Peter de Vries regelmatig met Sonja naar bed ging. Dat Sonja minnaars had was
Cor welbekend, alleen had hij dat niet verwacht van 'zijn vriend' Peter de Vries.

De telefoontjes
In de 'Leugenkroniek' vraag ik aan Peter waar de 'Nokia' gebleven is. Dat was de telefoon van Cor,
die niet door de politie op 'vreemde gesprekken' doorzocht zou zijn. Onzin natuurlijk. Dit was
voor de politie een unieke kans om iets meer te weten te komen over de contacten van Cor en wat er
allemaal nog meer op kon staan. Na een uitgebreid onderzoek werd de telefoon teruggegeven aan
Sonja, als vertegenwoordiger van de erfgenamen. Zowel Peter als Sonja waren toch wel wat
ongerust over wat de politie op de telefoon had ontdekt. Peter wist dat er een gesprek geregistreerd
stond van de avond voor de moord en kwam met een verklaring dat Cor hém gebeld had, om te
waarschuwen dat juist 'Peter' het risico liep om geliquideerd te worden. Maar was dat ook zo?
Niet helemaal. Cor had Peter de Vries gebeld over de ruzie die hij en Sonja hadden over Cor's
vertrek om met Lizette Knoop te gaan samenwonen. Cor was langs geweest om een partij cash geld
op te halen en had daarbij Sonja verweten dat hij er achter gekomen was dat ze het met Peter deed.
Dat geregistreerde gesprek ging daarover. Cor was boos en vertelde Peter, dat als hij Sonja wilde
'neuken', hij haar dan ook maar moest betalen. Hij stopte daar in ieder geval mee. Peter ontkende
ook toen in 'grote toonaarden'. Het zat echt anders in elkaar. Peter wilde graag voor de volgende dag
afspreken om het uit te leggen. Cor vertelde tegen Peter dat hij al een afspraak had bij de Chinees in
Amstelveen en daarna moest hij met Bassie verschillende zaken regelen. Het gesprek moest later.

Van afspraak tot moord
Dus ook Peter wist van de afspraak! Dit is niet wat Peter vertelde, maar als dat allemaal klopt, komt
zijn reactie op de dood van Cor in een heel ander daglicht te staan. Wat deed Peter na het gesprek?
Ging hij toen Bassie bellen? Hij wist nu dat Cor met Bassie na de lunch het geld weg ging brengen.
Dan wordt ook het handelen van Gerrie 'Bassie' Vermeulen en zijn telefoontje naar Peter de Vries na
de liquidatie, een heel stuk duidelijker. Maar er was veel meer aan de hand met onze Bassie.
Met Bassie is overleg geweest over dat geld en over de manier waarop Bassie door moest geven dat
Cor het restaurant ging verlaten. Bassie was geïnstrueerd dat zijn auto doorzocht zou worden als de
liquidatie zou lukken en er werd afgesproken dat Bassie, die avond een tweede auto zou neerzetten.
Dat heeft Bassie gedaan, maar er ontstond bewust of onbewust een probleem.
Tijdens de lunch of vlak daarna, heeft Bassie kans gezien om het geld over te laden. De liquidatie
was gelukt en Bassie stelt Peter daarvan telefonisch op de hoogte. Alleen ging er toen wat fout.

Precies zoals voorzien, werd de auto waar Cor en Bassie mee waren gekomen door de politie
doorzocht, het geld was weg, maar Bassie had 'vergeten' om het pistool van Cor, dat hij bewust in
de auto had achtergelaten ook weg te moffelen. Het pistool werd gevonden en Bassie moest mee
naar het bureau. Hier krijgt onze 'criminele controlfreak' Astrid Holleeder het Spaans benauwd van.
Ze is doodsbang dat niet alleen het pistool, maar ook het geld door de politie is gevonden en stuurt
door angst en paniek gedreven haar toenmalige vriend Rob Meerman, oud-politieman en collegaadvocaat naar het politiebureau om aan Bassie te vragen waar het geld was gebleven.
Maar hoe wist Astrid dat? De enige tegen wie Cor dat verteld had, was Peter R. de Vries!
Kijk, dat is nog eens een onderwerp voor de uitzending van morgen in Peters nieuwe programma
'De Raadkamer', en u weet het, u bent ooggetuige.
Definitie van het woord ooggetuige:
“Een ooggetuige is iemand die iets met eigen ogen heeft gezien”
Definitie van Peter de Vries voor een ooggetuige:
“Een ooggetuige is iemand die iets gezien heeft door de ogen van Peter.”
Voor de goede orde, de getuigen waar het in het 'Vandros' proces om gaat zijn geen ooggetuigen,
hoe graag ze zichzelf ook als zodanig presenteren.
Het gaat hier om getuigen die er belang bij hebben dat de verdachte wordt veroordeeld en om die
reden een leugenachtige verklaring afleggen. Nog afgezien van de gevolgtrekkingen die de getuigen
maken. Dat was goed te merken bij de getuigenverklaring van Sonja:
'Met Wim was het nooit gezellig'. Maar is dat haar herinnering, of is haar dat ingeprent?

