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Justitie maakt lange neus
Deze week staan de kranten 
weer vol van Willem H., die in-
middels zo bekend is dat deze 
gewoon met zijn achternaam 
wordt aangeduid: Holleeder, 
alias “De neus”, vanwege de 
forse omvang van zijn neus. 

Holleeder was een van de ont-
voerders van biermagnaat Hei-
neken. Daarna heeft Holleeder 
zich naar verluidt opgewerkt 
tot de absolute top van de mis-
daadwereld. Hij werd veroordeeld voor afper-
sing van vastgoedhandelaren. Daarbij werd en 
wordt zijn naam steevast in verband gebracht 
met meerdere liquidaties in de Amsterdamse 
onderwereld. 

Justitie had moeite om het bewijs van Hollee-
der rond te krijgen en was daarbij afhankelijk 
van de verklaring van ene Peter la S., een op-
portunistische crimineel die niet direct het 
toonbeeld was van een evenwichtige en be-
trouwbare getuige.

De neus werd ook wel een “knuffelcrimineel” 
genoemd, die vrolijk in de binnenstad van 
Amsterdam rondrijdt op een motorscooter en 
zelfs zijn opwachting mocht maken in een pro-
gramma “college tour”, een programma die 
een uur lang bijzondere gasten aan het woord 
laat, zoals Bill clinton, Jaap van Zweden en 
Frans timmermans, kortom mensen met bij-
zondere talenten. Met de nodige Amsterdamse 
humor en charme leek De neus na deze uitzen-
ding zelfs geliefd te zijn en werden zijn gedra-
gingen en daden min of meer vergoelijkt.  

vanaf deze week is Holleeder knuffelcrimi-
neel af.  Deze week besloten zijn zussen en 
zijn ex-partner een boekje open te doen over 
De neus. 

verklaringen waarbij Hollee-
der pistolen op de hoofden 
van kinderen zet, zijn zus 
dwingt te kiezen welke van 
de kinderen hij het eerst moet 
doodschieten.  

Willem Holleeder is volgens 
hen niet een knuffelcrimi-
neel, maar “een levensgevaar-
lijke psychopaat, die constant 
mensen verraadt, uitspeelt en 
vermoordt”. De drie vrouwen 

voelden zich met de dood bedreigd en heb-
ben om die reden hun verhaal gedaan. Doel: 
zorgen dat De neus levenslang krijgt en zij le-
venslang zonder angst kunnen leven. Saillant 
detail: een van zijn zussen is advocaat. Als 
Holleeder slim was geweest, had hij zijn eigen 
zus als advocaat ingeschakeld, zodat zij ge-
houden was aan haar geheimhoudingsplicht.

Het verhaal past in een verhaal dat spannen-
der en ruiger is dan een gemiddelde crimi.  
Deze plotselinge wending past ook in deze 
maand, zo vlak voor Pasen. verraden door 
je directe naasten en uitgeleverd worden aan 
de vervolgers.  Daar houdt overigens ook ie-
dere vergelijking met Jezus van nazareth op. 
Holleeder is immers niet bepaald iemand die 
naastenliefde predikt en zijn leven in dienst 
stelt van anderen. Sterker: het leven van an-
deren lijkt in dienst te staan van hem.

De neus mag oprecht vrezen dat hij zal 
hangen. Zijn neus zal groeien naarmate het 
proces vordert. De advocaten van Holleeder 
zullen dan ook de grootst mogelijke moeite 
hebben om te zorgen voor een wederopstan-
ding.

Mr. David Dronkers


