Judas Peter R de Vries slaat weer toe (video)
Woensdag, 09 januari 2019 19:03

Na zeven jaar herinnert Peter R. de Vries zich "opeens" dat hij een bandopname heeft van
Willem Holleeder met daarop voor deze laatste, belastende informatie.
Net nu het proces tegen Holleeder tegen het einde loopt en er niet echt overtuigende
bewijzen tegen Holleeder zijn komt Peter R met de tapes, maar daar heeft hij zo zijn eigen
redenen voor.

De afgelopen dagen waren het volgende soort berichten in het nieuws:
Willem Holleeder heeft in een tot nu toe geheime ’biecht’ bekend een driemanschap te hebben
gevormd met de doodgeschoten topcrimineel Stanley Hillis en de tot levenslang veroordeelde
Dino Soerel. Dat blijkt uit een zeer onthullende tape van een opgenomen telefoongesprek van
een uur tussen misdaadverslaggever Peter R. de Vries en Willem Holleeder in april 2011.
Op het moment dat deze tape werd opgenomen zat Holleeder het laatste deel van zijn straf uit
en was bang dat hem iets zou overkomen.
Via een beveiligde lijn van zijn advocaat gaf Holleeder aan Peter R. de Vries "zijn testament".
Vertrouwelijke informatie waarbij Peter R. met de hand op zijn hart beloofd de tape alleen
openbaar te maken in geval Holleeder iets overkomt.
Holleeder is niets overkomen, maar Peter R. herinnert zich naar eigen zeggen tijdens Kerst
opeens dat die band er nog ligt en "ontdekt" dat er voor Holleeder heel belastende informatie op
staat en brengt vervolgens als een speer die band naar justitie.
Dat is het verhaal van Peter R.
De werkelijkheid is dat Peter R. 25 miljoen redenen heeft om ervoor te zorgen dat Holleeder
levenslang achter de tralies verdwijnt.
Kijk en luister naar de volgende video van enkele jaren geleden waarin Steve Brown een aantal
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opmerkelijke zaken aan het licht brengt.

En als schijn niet bedriegt, dan is die tape waarschijnlijk net het laatste zetje wat de rechtbank
nodig heeft om Willem Holleeder voor de rest van zijn natuurlijke leven achter de tralies te doen
verdwijnen.
Al eerder dit jaar had Peter R. een vertrouwelijke brief laten toevoegen aan het dossier en het
volgende is wat Steve Brown nu zegt
o
ver de ontstane situatie
.
De ‘Judas & Lijkenpikker-Peter R de Vries’ heeft de brief in het voorjaar laten toevoegen aan
meer dan 1 miljoen pagina’s tellende Holleeders dossier, omdat hij zich niet meer gebonden
voelt aan de vertrouwelijkheid(kuch), omdat Holleeder hem zogenaamd met de dood heeft
bedreigd( heeft De Vries zelf verzonnen) en omdat Holleeder hem openlijk heeft verweten
samen met (met name) Holleeders zussen Astrid en Sonja een gelogen ‘verhaal in elkaar te
hebben gezet om hem levenslang te bezorgen en ten gelden te maken, wat natuurlijk ook zo is,
dat weet zelfs een klein kind inmiddels wel . De inhoud van de nu ingebrachte geluidsopnames
komt sterk overeen met de inhoud van de op 8 juni 2018 in de rechtszaal besproken brief.
Holleeder wees er in de rechtszaal al op dat De Vries dat gesprek had opgenomen, maar die
wilde de geluidsopname nog niet eerder inbrengen. Waarom toen niet en nu wel?
Astrid Holleeder heeft het boek Judas geschreven, maar de echte Judas in dit hele verhaal lijkt
Peter R. de Vries, de man waarover wij eerder het volgende schreven:
Van deze man is het al jarenlang bekend dat hij samenwerkt met de georganiseerde misdaad
en toch wordt hem door het Openbaar Ministerie geen strobreed in de weg gelegd.
Al meer dan twintig jaar is de man die Nederlandse bevolking keer op keer mag vertellen dat
de van kindermisbruik verdachte Joris Demmink
een aardige man is die geen vlieg kwaad doet en dat boeren in Friesland jonge meisjes de keel
doorsnijden, niets anders dan een mafia-lid die in ruil voor zijn straffeloze criminele handel en
wandel promotie voor pedofiel Den Haag moet verrichten.
Peter R. de Vries werkte al in de jaren tachtig samen met de bekende drugsbaron Klaas
Bruinsma
, alias De Dominee.
Het gerechtshof in Amsterdam had in 1993 in haar arrest overwogen dat Peter R. de Vries
een wederzijdse profijtelijke relatie had met topcrimineel Klaas Bruinsma.
Een rechtbank die tot dit oordeel komt en niemand die Peter R. de Vries aanpakt? Sterker
nog, na de dood van Bruinsma, wordt Peter R. volgens ingewijden de nieuwe loopjongen van
Cor van Hout en Willem Holleeder.
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Willem Holleeder en Cor van Hout zijn jarenlang de hemel in geprezen door Peter R de Vries.
En de hele Mainstrream media en Peter R. zijn sekte volgelingen de laffe misdaadjournalisten
liepen er massaal achteraan. Het kon allemaal niet op: ‘Holleeder ( en Cor) was een toffe peer,
een man van zijn woord, misschien wel eens wat fout gedaan, maar wie heeft dat niet gedaan’,
aldus Peter R.
En Freddy Heineken is ook een grote drugsdealer riep de laffe aasgier Peter R. te pas en te
onpas na de dood van Freddy Heineken. Wanneer Holleeder zijn naam bij afpersing en moord
zaken werd genoemd was zijn loopjongen Peter R. er als de kippen bij in de Bral-Talkshows
van ‘RTL Riool- Boulevard’ tot de Staats Millionairs Pauw en Van Nieuwkerk, alwaar hij zonder
enige tegenspraak zijn damage control mocht doen. Peter R. : “Waar zijn de bewijzen dat mijn
vrienden Cor en Willem deze kapitale misdaden hebben gepleegd? Ik ken ze als toffe peren”.
Tot voor enkele jaren terug was Willem Holleeder in Nederland een soort knuffelcrimineel
geworden die je ook regelmatig in televisieprogramma’s tegenkwam.
In de hiernavolgende video van twee jaar geleden legt Steve Brown uit hoe dankzij het verraad
van Peter R. de Vries Willen Holleeder in no time veranderde van knuffelcrimineel in de meest
smerige crimineel die Nederland ooit heeft gekend. Dat dit alles begon toen Willem aanklopte
bij Peter R. voor zijn deel van het geld van het boek/verfilming van de Heineken ontvoering.
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