
JAARGANG 45 N O.14 7JAARGANG 45 N O.14 7 PRIJS €2,-PRIJS €2,-

x(7B0BB4*KKLKKT( +$!#!?!=!,

B
E
LG

IË
 &
 L
U
X
E
M
B
U
R
G
 €

2,
50

4 %Lees NRC Handelsblad
en bespaar tot

Ga naar nrc.nl/abo 328° INHOUD Binnenland 6-9 | Het Grote Verhaal 10-11 | Buitenland 12-15 | Opinie 16-18 | Wetenschap 19
|Economie E1-7 | Colofon E6 | Familieberichten E8-9 | Sport E10-11 | Cultuur C6-7 | Media C1-5, 8-11 |

A n t i d e p r e s s iv a
Géén wondermiddel
Groningse onderzoekers
nuanceren het beeld Wetenschap 19

Big data op het werk
Wat dóét u eigenlijk ?
Werkgevers telt straks hoeveel u
mailt en vergadert Economie E4-5

B E ZO RG I N FO R M AT I E n rc . n l /s e r v i c e of 088 5720 555
ma t/m vr 08.00-19.45 uur, zaterdag 11.00-16.30 uur

D I N S DAG 24 MAART 2015
N RC . N L

Zussen Holleeder willen dat
hun broer levenslang krijgt
Liquidaties Sonja en Astrid Holleeder hebben verklaringen afgelegd over hun broer,
Willem Holleeder. „Het moorden moet ophouden.”

Door onze redacteur
Jan Meeus

AMSTERDAM. Doodsbang is ze, Astrid
Holleeder, en onverbiddelijk. Haar
broer Willem Holleeder moet worden
gestopt. „Hij is een psychopaat die er
genoegen in schept andere mensen te
ve r n i e t i ge n”, zegt ze vandaag in een
interview met NRC Handelsblad.

Astrid Holleeder werd in de loop
der jaren tegen wil en dank de vertrou-
wenspersoon van Willem Holleeder
binnen de familie. „Ik was degene met
wie hij wilde praten als hij gek werd. Ik
kon zijn demonen tot rust brengen.
Wat hij mij vertelde over zijn wereld,
wilde ik eigenlijk allemaal niet weten.
Maar het stelde me wel in staat om
hem onder controle te houden – vo o r
zover mogelijk. Uiteindelijk heb ik van
zijn vertrouwen gebruik gemaakt om
zoveel mogelijk informatie te verza-
melen die voor hem belastend is. Ik
heb dubbelspel gespeeld. Dat voelt
niet goed, maar ik kan niet anders. Ik
geef hem levenslang.”

Astrid Holleeder zegt dat ze belas-
tende informatie heeft over de moor-
den op haar zwager Cor van Hout, zijn
vriend, de kroegbaas Thomas van der
Bijl, en vastgoedhandelaar Wim
Endstra. De nieuwe verklaringen, die
al in 2013 werden afgelegd, zijn deze
week toegevoegd aan het dossier te-
gen Willem Holleeder. Details over wat
ze precies heeft verteld, geeft ze niet.
„Mijn verklaring is nu in handen van
het Openbaar Ministerie.” Ze weet dat
haar besluit grote impact zal hebben.
Daarom heeft ze ook een interview ge-
geven aan deze krant, zegt Astrid Hol-
leeder. „Ik wil laten zien wat voor man
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Drie keer veroordeeld

1983 Ontvoering Freddy Heineken
en zijn chauffeur

1987 Veroordeling: 11 jaar cel
1992 Vrijlating na aftrek voorarrest
2006 Arrestatie afpersing

Willem Endstra
2007 Veroordeling afpersing:

9 jaar cel
2012Vrijlating onder voorwaarden
2014 Arrestatie voor liquidaties
2015 Veroordeling bedreiging

Peter R. de Vries
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Vliegtuig
crasht in
F ra n k r i j k
Door onze correspondent

PARIJS. Een Airbus A320 van de
Duitse maatschappij Germanwings
is vanmorgen neergestort in de om-
geving van Barcelonnette, in berg-
achtig gebied ongeveer 100 kilome-
ter ten noordoosten van Marseille.
Het toestel, met 142 passagiers en 6
bemanningsleden aan boord, is
rond ongeveer tien over half elf van
de radar verdwenen. Het toestel,
dat even na 10 uur uit Barcelona
vertrok, zou om 10.47 uur nog een
noodsignaal hebben uitgezonden.
Over de nationaliteit van de slacht-
offers was rond het middaguur nog
niets bekend. De vlucht met num-
mer 4U9525 van Germanwings, een
volledige dochtermaatschappij van
Lufthansa, was onderweg naar Düs-
seldorf. Helikopters van de gendar-
merie zouden het toestel gevonden
hebben nabij Digne-les-Bains.
„Er is geen hoop voor de personen
aan boord van het toestel”, aldus
Gilbert Sauvan, voorzitter van de
departementsraad van Alpes-Hau-
te-Provence, tegenover nieuwszen-
der BFMTV. Premier Manuel Valls
sprak even voor het sluiten van de-
ze krant van ‘sl a c h to f fe r s ’, maar
kon geen verdere precisering ge-
ven. De Franse minister van Bin-
nenlandse Zaken zou zich direct
naar de plaats van het ongeluk be-
geven. Budgetmaatschappij Ger-
manwings vliegt met 76 toestellen
op 110 bestemmingen in heel Euro-
pa, vanuit Duitsland vanaf Düssel-
dorf en Keulen-Bonn.
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mijn broer is: een psychopaat. Hij
heeft echt iedereen in zijn omgeving
ve r rade n . ” Haar zus Sonja en vrien-
din Sandra Klepper deden vanoch-
tend hun verhaal in De Telegraaf.

De onthulling over de nieuwe ge-
tuigen komt aan de vooravond van
de eerste openbare zitting in de straf-
zaak tegen Holleeder. Morgen buigt
de rechtbank in Amsterdam zich
over de vraag of zijn voorlopige hech-
tenis moet worden verlengd. Hollee-
der wordt door het OM gezien als de
opdrachtgever van de moorden op
Kees Houtman en Thomas van der
Bijl. Het is nog niet duidelijk of Hol-
leeder op grond van het nieuwe be-
wijsmateriaal ook vervolgd gaat wor-
den voor andere moorden. Hollee-
ders advocaat en het OM geven geen
comment aar.

Astrid Holleeder vertelt dat het
idee om haar verhaal aan justitie te
vertellen in 2011 is ontstaan na de
moord op Stanley Hillis, een crimi-
nele partner die Willem Holleeder
de macht gaf om moordplannen uit
te voeren. Holleeder zat toen zelf
vast voor afpersing. „Het probleem
was dat ik ons verhaal alleen kon ver-
tellen aan justitie als mijn zus dat ook
wilde. Wij moesten samen optrek-
ken, maar Sonja durfde dat nog
niet .” Dat veranderde in 2012 toen
duidelijk werd dat er plannen waren
om Astrid of Sonja te vermoorden.
„Wij kregen te horen dat die dreiging
afkomstig was van een criminele ri-
vaal van Willem. Het zou gaan om
een vergelding van een andere
moord waarbij Willem een rol zou
hebben gespeeld.”

Dat was het moment dat Astrid
haar zus kon overtuigen dat ze niets
meer te verliezen hadden. „Of we
nou met justitie praten en door Wil-
lem worden vermoord of òm Willem
worden vermoord: op enig moment
zouden wij of onze kinderen het
slachtoffer worden van zijn misda-
den. We leefden al jaren in angst. Hij
heeft mijn zus Sonja al vaker be-
dreigd met de dood. ‘Je weet toch wat
ik doe’, zei hij dan. En maakte dan
het handgebaar van een pistool.”

En dat weet Astrid inderdaad. „Ik
weet dat hij Cor heeft laten vermoor-
den, en Wim Endstra, Kees Houtman
en Thomas van der Bijl.”
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Willem is een
psychopaat .
Hij schept er
genoegen in mensen
te vernietigen

Ik weet dat hij
Cor heeft laten
v e r m o o rd e n ,
en Wim Endstra,
Kees Houtman en
Thomas van der Bijl

Astrid Holleeder
zus van Willem Holleeder

Regiojournalistiek
Gemeente doet verslag
Want er komt geen journalist
meer naar de raad Media 1-3
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