
Na een jaar van relatieve rust waarin Haico de zaken van zijn broer afwikkelde en justitie van 
zich af moest houden begon het opnieuw te rommelen. De criminele schuldeisers van zijn 
broer Willem begonnen ongeduldig te worden en eisten steeds nadrukkelijker hun geld op. 
Onder hen John Mieremet, maar ook Kees Houtman en anderen. Met Bram Zeegers als 
secondant zette Haico een luguber plan op. Een reeks van aanslagen achter elkaar en proberen 
een onderwereldoorlog uit te lokken. Haico nam midden oktober 2005, contact op met zijn 
vaste 'Hitman', Milos 'Bato' Petrovic.
Het grootste gevaar zag Haico in John Mieremet, die had geld nodig voor investeringen die 
hij aan het doen was in Thailand. Mieremet had hem al verschillende keren benaderd over 
hoelang het nog ging duren voor hij zijn geld terug kreeg en gaf ook aan dat hij in de gaten 
kreeg dat hij door Willem belazerd was over de rol van Willem Holleeder. Na het door Haico 
opgenomen gesprek tijdens een bezoek op 7 september 2005 aan de villa van Mieremet in 
Neerpelt kwam er een grote druk te liggen op Haico, hij wilde Mieremet zo snel mogelijk 
uitschakelen, maar moest daarbij rekening houden met de factor Evert Hingst en de rol van 
Hingst bij de aanslag op Mieremet voor het kantoor van Toenbreker op 26 februari 2002. 
Zoals Mieremet al vertelde in het beruchte interview van 28 augustus 2002 in de Telegraaf, 
was Evert Hingst degene die Mieremet met een drogreden naar het kantoor lokte. Mieremet 
gaf na de aanslag gelijk aan dat de Endstra's hierachter zaten omdat hij zijn geld terug wilde 
maar liet zich, door de mooie praatjes van Willem en Haico Endstra bij een eerder bezoek in 
Neerpelt, overtuigen dat Willem Holleeder achter de aanslag zat.

Niets was minder waar. Haico had hier opdracht voor gegeven maar had hierbij de 
medewerking van Evert Hingst nodig. Hingst werd omgekocht met een etage in het pand van 
Haico Endstra aan de Gerrit Veenstraat 108. Hingst had de woning zogenaamd gekocht voor 
vijf ton. Om het echt te laten lijken nam Hingst een hypotheek van zes ton op de woning bij 
de ING tegen een rente van 5,2 procent. Hierdoor had hij cash-geld en Haico kon op deze 
manier weer wat zwart geld wit maken. 
Door de verradersrol van Hingst bij de aanslag op Mieremet kwam Haico voor een dilemma 
te staan. Als Mieremet vermoord werd en gelijk daarna Houtman, dan wist Evert Hingst 
precies wie hiervoor opdracht had gegeven. Dat gegeven en het neutraliseren van een 
gevaarlijke getuige, was de reden dat eerst Evert Hingst vermoord moest worden voordat men 
de liquidatie in Thailand op John Mieremet kon uitvoeren. Haico beschreef de problemen en 
vroeg Petrovic dit op te lossen.
Petrovic zag hier wel problemen oprijzen, omdat het op zou vallen als zijn eigen mensen 
steeds in de buurt van de moorden zouden worden gesignaleerd. Ook wilde hij om die reden 
niet zijn eigen mensen naar Thailand sturen. Dit alles hoefde geen probleem te zijn als er 
genoeg geld beschikbaar was. Dan kon hij mensen van buiten inhuren, voor zowel de 
liquidaties in Thailand en Nederland en zouden er geen aanwijzingen zijn die naar de echte 
opdrachtgevers wezen. Haico ging akkoord maar wilde de moorden zo snel mogelijk achter 
elkaar uitgevoerd zien. Ook werd er een initiatief gestart om de aandacht te vestigen op 
mogelijke andere opdrachtgevers voor de moorden. Dit ging op dezelfde manier als Willem 
Endstra dat deed tijdens de achterbankgesprekken, met als resultaat, dat niet Haico opdraaide 
voor deze liquidaties, maar anderen zoals Willem Holleeder en Dino Soerel, die zeker niet 
brandschoon zullen zijn maar met deze liquidaties niets te maken hebben.
Ik kom nu bij Bram Zeegers, Zeegers was niet alleen de adviseur van Willem Endstra, maar 
was van vele criminele zaken op de hoogte. Endstra gebruikte Zeegers als geldkoerier, 
tussenpersoon en als stroman bij veel financiële en andere vertrouwelijke zaken. Na de 
liquidatie van Willem Endstra ging Zeegers nauw samenwerken met Haico om al de zaken die 
nog bezig waren af te wikkelen en veilig te stellen. Zeegers wist als een van de naaste 
medewerkers van Willem en Haico Endstra, van de hoed en de rand. Haico wilde hem dan 
ook bij zich in de buurt houden om samen een plan op te stellen waardoor het 



afpersingsverhaal richting Willem Holleeder geloofwaardig zou worden.
Na de getuigenis van Bram Zeegers begon hij financiële eisen te stellen, dit omdat Haico met 
de ontvlechting van de bedrijven begonnen was en Zeegers bang was dat hij met lege handen 
achter zou blijven. Zeegers vertelde aan Haico dat hij financiële afspraken met zijn broer had 
gemaakt en dat hij graag wilde dat die nagekomen werden. Hij deed dat op zeer indringende 
wijze omdat hij zag dat Haico alle zaken aan het ontvlechten en vervreemden was. Door de 
dreiging van het openbaar maken van wat er echt gebeurd was, trok Haico de conclusie dat 
Zeegers voor hem niet langer betrouwbaar was en nam zijn maatregelen. Feit is dat de groep 
rond 'Petrovic', althans, volgens mijn contact in deze groep, kort na de getuigenis van Zeegers 
de opdracht kreeg iets aan het gevaar Zeegers te doen. De bewuste informant wist te vertellen 
dat er een opdrachtgever was voor de liquidatie maar kon niet bevestigen of dat Haico Endstra 
was. Gelet op eerdere opdrachten die Haico Endstra aan 'Petrovic' had gegeven en het belang 
van Haico om Bram Zeegers het zwijgen op te leggen lijkt het mij een goede zaak om ook 
deze moord in een onderzoek tegen Haico als opdrachtgever voor de eerder genoemde 
liquidaties mee te nemen. Bram Zeegers is overleden aan een overdosis MDMA in combinatie 
met overmatig alcoholgebruik. 

Van de voornoemde Joegoslavische informant hoorde ik hoe de liquidatie van Bram Zeegers 
in zijn werk is gegaan. Shirley, de Braziliaanse vriendin van Zeegers had van een vriendje, 
inferieure kwaliteit XTC gekocht. Beiden, Zeegers en Shirley, hadden reeds eerder van hem 
gekocht en wisten welke hoeveelheid ze hiervan moesten gebruiken om hun roes te bereiken. 
Via een ander vriendje van Shirley, een Joegoslaaf met de bijnaam 'Macho' verstrekte 
Milos‘Bato’ Petrovic, topkwaliteit XTC aan Shirley en zei haar dat om te wisselen en zelf niet 
te veel te gebruiken. Shirley deed dit, met als resultaat dat Bram Zeegers door de overdosis 
MDMA in combinatie met veel alcohol in coma raakte. Shirley werd zelf ook onwel en belde 
het alarmnummer 112 maar gaf bewust een verkeerd huisnummer op, om de hulpverlening te 
vertragen. 

Ik kom bij de afronding en de onderbouwing van het boven gestelde. Daarbij ontkom ik er 
niet aan om de rol van Sonja en Astrid Holleeder en hun adviseur Peter R. de Vries te 
belichten. Door de meinedige verklaringen van deze zussen loopt hun broer de kans tot een 
levenslange gevangenisstraf veroordeeld te worden. Deze zussen schromen er zelfs niet voor 
om hun eigen broer van de moord op zijn boezemvriend Cor van Hout te beschuldigen. 
Vreemd is, dat wanneer je kijkt naar de feiten, juist zijn zuster Sonja de meeste reden heeft 
om opdracht te geven haar man Cor van Hout te laten liquideren, dit in nauwe samenwerking 
met haar zuster Astrid, de schrijfster van het boek 'Judas'. Hoe treffend kan een titel zijn? 
Waarom kom ik tot een dergelijke stelling?


