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Het is vandaag 12 juni 2003. Mtjn naam ls Johanna Margaretha van Buuren. Mijn
roêpnÊam is Hannie. Ik ben eerder door de politie in deze zaak gehoord. Ik ben zelf
naar het kantoor van Mr, Van Oosten gekomen omdat ik een gesprek met de broer van

Martin heb gehad. Martin sn ik zinen erg met de verklarlng in onze maag en ik heb

contact gezocht met de broer van lr,Íartin, Gaby, die mij heeft aangeraden om naar het

kantoor van Mr. Van Oosten te gaan. Ik ben hier dan ook samen met Gaby.

Een tíjd gelcdon was ik bij lr{nrtin om schoon te maken. Op dat moment ging de

telefoon. Martin nam zelf de telefoon op, maar was te laat. Martin belde daarna naar

de voicemail- Blijkbaar stond daar een bericht op, want Martin noemde hardop een

telcfoonnummer dat ik moest onthouden. Volgens mij eindigde dat nummer op 52.

Martin belde meteen dat telefrronnurnmer en kreeg een politiebure,au lsn {e ltjn:.
MaÉin.mocst komon op een afspraak en anders zoudcn ze hem in hechtenis nemen.

Martin was razend. Het staat mij bii dat het het politlebureau op dc Van

Leijonberglaen was. ïk weet dat Martin daar samen met Moniquo n88r toe is gegaan

en áat hij daar 5 uur is verhoord, Dat weet ik van Monique die daar op hem is blijven

wachten. Martin zei tater Íeeen mij dat er sen afspraak is gemaakt voor een nadsr

gesprek met de politie en hij wilde dat ik daar ook bij zou zijn.

Van Monique hoorde ik dat zii samen met Martin de uitzendingen van Peter R, de.

Vries haddln gezien die gingen over de moord op een moeder en twee kinderen. Ik

wect dat Martin altijd naar Peter R, de Vries kijkt'

Op dezelfrÍe dag dat ik door de politie ben gehoord (ik was toen samen met Martin en

Monique bij Martin thuis) hoorde ik dit van luÍonique. Daar waren ook twee

politiernensen bij, genaamd Bob cn Hans,.''Wij hebben daar met zijn vijven over do

zaak gesproken. Mánique, ik en Han.s zater op de driezitsbank, Bob zat in een fauteuil

en tutártin recht tegenover hem op de tweezits. Daarna is Martin met Hans om de

eettafel gaan zitten, Martin haalde nog een pistoot uit eon lade_ en liet die zien aan de

politio. Ëob en Hans zeiden: "we hebben het nist gezien". Ik ben op de bank blijven

"itt.n, 
Monique ook. Omdat we allemaal in de woonkamer zaten konden we alles van

elkaar horen.

De politie verteldê die avond niet hoe zij bij Martin terecht waron gekomen. Ik h9b

gehiord dat het een blonde vrouw was die gebeld }eeft, Het zou best kunnen dat ik

áat van Monique heb gehoord, maar dat weet ik niet zeker. Moníque on ik zijn.blond'

Misschien bcdoelde Moniq"e rvel dal zij zou zeggen dat ik de politie had gebeld als

het zou uitkomen.

De politie heeft die avond N4aíin nog onder druk gozet, Zij zeiden dat hij bij zijn

urrft"ring moesr blijven. Als Martin bij zijn verhaal zou blijven had hij zijn rust en

dan zouden zij er voor z(rrg.en dat Louis levenslang kreeg'

Ik weet dat Martin van etke mug sen olifant maakt. Hij dikt alles graag op. HU speelt

ook graag iedereen tegen elkaar tlit. Ik heb zelf het nodige met MaÍln meegomaakt' Ik

heb áok ác nodige kla-ppen van gehad, maar dsal wil ik niet over uitweiden'
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Ik wet dst Msrtin ook erg met zijn verklaring in zijn meng zit cn deze graag wil
intrckkcar. Hij voelt zich onder druk gezet door de politie.

Ik ben nict bang voor Louis Hagemann, maar ik vind dat ik oerlijk moet zijn.

Wat ik hierboven hab verklaard ls de waarheid en ik wil dit onder cde bcvcstigen als

hot nodig is.

Amsterdanr, 12 juni 2003
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