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(De ondervraging van Sonja Holleeder) -1-

Het begin van derde week in het proces tegen Willem Holleeder. Kunnen we nu echt wat vuurwerk 
verwachten nu Sonja Holleeder haar versie van: ”De  waarheid en niets dan de waarheid” gaat 
voorleggen aan de rechtbank? Dat is nog maar de vraag.

Ondanks de belastende verklaringen van Sonja en Astrid, die broer 'Wim' de das om kunnen doen, 
lijkt Sonja Holleeder er niet erg happig op om ons daarvan mee te laten genieten.
Het lievelingszusje is niet alleen doodsbang om in het openbaar te verschijnen, ze wil er ook geen 
publiek en media bij hebben. En dat is nog niet alles. Ondanks het feit, dat de zussen samen met 
Peter de Vries, 'vriendje en meer', bij alle zenders leurden met fragmenten uit de geluidsopnames 
van uitgelekte ruziegesprekken met broer Wim, willen de zussen nu dat hun stemmen worden 
vervormd?

Een raar verzoek. Eerst moet heel Nederland kennis nemen van de scheldkanonnades van Wim, 
richting Sonja, die 'hoe bestaat het' heel rustig blijft. Ja, Willem zou ook rustig blijven als hij wist 
dat alles opgenomen werd. En nu wij kennis kunnen nemen hoe die gesprekken tot stand zijn 
gekomen mogen we zelfs niet meer luisteren naar het lieftallige bootwerkersstemmetje van Sonja.
Maar hoe moet dat nu, als de geluidsopnames toch afgespeeld worden in de rechtbank? Moet haar 
stem dan ook vervormd worden. En hoe moet dat dan met de gespeelde emoties en huilbuien van 
Astrid? Allemaal vervormd? Hier moeten we geen voorstander van zijn, behalve bij Peter de Vries. 
Iedere vervorming is een verbetering maar voor Peter hoeft dat niet. Die hoort zichzelf zo graag 
praten. Over alles, behalve over zijn (seks)relatie met Sonja Holleeder en zijn etentjes met en 
betalingen door Johan 'de Hakkelaar' Verhoek.

De beslissing op de verzoeken
Gelukkig is de rechtbank verstandig en wil de zussen niet achter gesloten deuren verhoren. Ook 
gaat de rechtbank niet akkoord met het vervormen van de stemmen van de zussen Holleeder. De 
stem van Sandra den Hartog wordt wel vervormd, omdat die niet bij het grote publiek bekend is.

Het verhoor gaat beginnen
Sonja Holleeder wordt beëdigd en rechter Margo Somsen, start het verhoor, hierbij aangevend dat 
zij niet hoeft te antwoorden op vragen over de witwaszaak betreffende de panden aan de Achterdam
in Alkmaar die ze voor 1,1 miljoen euro heeft afgekocht. Dit kan nog wel eens moeilijk worden 
omdat die zaak onlosmakelijk met die getuigenis is verbonden. 

Het gaat immers om de nalatenschap van Cor van Hout, haar man en volgens haar, een motief voor 
haar broer Wim om Cor van Hout te vermoorden. De verdediging van Willem Holleeder zou ik toch
willen aanraden hier bezwaar tegen aan te tekenen, omdat de verkoop van die panden aan Johan 'de 
Hakkelaar' Verhoek juist wel eens een motief voor Sonja geweest kan zijn, om haar man Cor te 
laten vermoorden, temeer omdat er ook bij de eerste aanslag al vragen waren over de rol van Sonja.

Naar eigen zeggen, heeft Sonja in het verleden, net als haar broer Wim gelogen tijdens het 
onderzoek maar zegt ze, sinds de witwaszaak heeft ze steeds de waarheid gezegd. Ik zou haar op 
haar blauwe ogen geloven, maar niet als ze eerst verklaard, wel met haar zus Astrid te hebben 
gesproken over het verhoor vandaag, maar niet over wat ze gaat zeggen. De 'controlfreak' Astrid 
Holleeder, die niet tegen haar zus zegt, wat ze moet gaan zeggen en hoe? Dat is pas ongelooflijk.



Dat blijkt ook wel uit de verklaring die ze aan het afleggen is, allemaal uit de koker van Astrid. 
Zoals, dat Willem al op de avond van de liquidatie van Cor van Hout voor de aandelen van de 
Achterdam kwam. Dat was Willem niet, dat was Bertus Hassen. En wie zaten er toen bij Sonja 
thuis? Precies, Johan 'de Hakkelaar' Verhoek en Peter de Vries. Het mag dan ook duidelijk zijn dat 
die 'Goudsnipzaak' over het witwassen niet buiten beschouwing kan en mag blijven!

Het verhoor dat geen verhoor is.
Dit is het verhaal van de rechtbank, geen verhoor. Sonja wordt geen strobreed in de weg gelegd en 
kan gewoon het verhaal door Astrid de wereld ingebracht herhalen. Hopelijk gaan de advocaten van
Holleeder haar morgen het vuur aan de schenen leggen, opdat ze alsnog met het echte verhaal naar 
buiten komt en niet met het uit het hoofd geleerde lesje. Wat wel opvalt is dat de rechters niet 
benieuwd zijn naar de rol van Peter de Vries, met of zonder R. Toch speelt Petertje in deze zaak een 
grote rol. De taak om dit boven water te krijgen ligt morgen bij de verdediging.


