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PROCES-VERBAAL

Verhoor getuige

W'rj, Rudy Schoenmaker en Bernardus MattheusJohannes Schagen, inspecteurs
van politie te Amsterdam-Amstelland, dienstdoende bureau ondersteuning district 5
verklaren het volgende:

Op dinsdag 5 maart 2002 omstreeks 11.30 uur hoorden wij een vrouw als getuige. Zij
gaf ons op te zijn genaamd:
****Renetta van der MEER,***
geboren te Amsterdam op 1 januari 1967, verblijfplaats b'tj verbalisanten bekend.

"lk ben ongehuwd en heb 3 kinderen. lk ben gehuwd geweest met een man genaamd
Rene van LOO. Dat huwelijk was van 1990 tot 1991. lk heb Rene van LOO in 1993 voor
het laatst gesproken. lk heb een zoontje Joey van een man genaamd Rinus Meerveld,
Joey is nu 8 jaar. lk heb een zoontje genaamd Zoran van Louis Hagemann, Zoran is 4
jaar oud en ik heb een 3e zoontje genaamd Manolitho van Marc Aaldering'
Mijn kinderen zijn door hun respectievelijke vaders nooit erkend.
De vaders hebben nooit financieel b'rjgedragen in het onderhoud van de kinderen. lk
moet hierbij wel opmerken dat Mark Aaldering mijn huidige partner is en dat hij wel
bijdraagt in het onderhoud van m'tjn kinderen.
lk woon nu ruim twee jaar samen met Mark en wij hebben een stabiele relatie.
lk heb inmiddels een nieuw leven opgebouwd en mijn leven is mij geordend en alles
loopt rustig en stabiel. Mark heeft een heel gewoon baantje en is absoluut niet crimineel.
lk heb in 1998 een naamsverandering aangevraagd met behulp van een advocaat
genaamd Anja Sonneveld. lk heb dit toen gedaan uit angst voor Louis Hagemann. lk
heb hiervoor aangifte gedaan tegen Louis omdat hij mij verkracht had.
lk was bang dat Louis mij zou vinden en alsnog zou vermoorden. Anja heeft mij destijds
ook bijgestaan bij genoemde verkrachtingszaak. Zij heeft nog smartengeld voor mij
geregeld ter hoogte van Fl 11.000,-.
Ánja heeft een brief geschreven naar het ministerie van justitie, afdeling naamswijziging.
Vanuit het ministerie werd mijn aanvraag toegestaan en zij zagen kennelijk in dat mijn
argumenten steekhoudend waren. Mijn kinderen hebben ook een naamswijziging
ondergaan.
Met betrekking tot Rinus Meerveld kan ik u mededelen dat hij is doodgeschoten in 1996
of 1997.;Dat was in Hoofddorp. De reden voor deze schietpartij is mij niet bekend. lk had
toen geen relatie meer met hem.
lk haà Rinus leren kennen toen ik solliciteerde als stripteasedanseres bijzijn Viking-club
in Zandvoort. lk heb toen werkend bij Rinus een relatie met hem gekregen. lk heb twee
jaar gewerkt daar. Rinus was 7 jaar een Hell Angel geweest. Rinus was trouwens wel
een echte man, goeie koP.
lk raakte zwanger van Rinus maar heb toen de relatie verbroken. Rinus was een erg
jaloerse man die mij ook steeds liet controleren. lk werd min of meer verstikt . Rinus was
een crimineel. Dat bleek uit de verhalen die hij mij vertelde. Hij vertelde dat hij met ene
Louis een politiebureau had verbouwd. Zij, Louis en Rinus, waren geboeid en wisten zich
los te maken en zijn toen tekeer gegaan.
Uit de HellAngeltijd vertelde hij dat hij samen met Louis in de drugs had gezeten.
Rinus zou ook iemand hebben vermoord hebben en na de moord op de Hagedoornweg
in Amsterdam-Noord zijn ondergedoken.
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De verhalen die ik van Rinus hoorde zijn later ook bevestigd door Louis Hagemann dus
die moesten gewoon waar zijn..
Rinus en Louis waren eerst beste vrienden. Zij hebben op een gegeven moment ruzie
gekregen. De reden hiervoor was zoiets dat Louis mooiere vrouwen kreeg/had als Rinus
dan wel andersom. Daar kan ik me ook wel iets b'rj voorstellen want Rinus was een
knappe vent en Louis absoluut ook niet.
Dat is in een grote ruzie ontaard waarbij Louis Rinus in z'rjn beide armen wist te schieten,
nadat Rinus geprobeerd had zijn wapen te pakken. Louís was dus sneller geweest met
het trekken van zijn wapen en vervolgens sneller te schieten. lk heb dit verhaal van
zowel Rinus als Louis gehoord dus ik nam het als waar aan.
Rinus had mij verteld dat Louis helemaal gek, gestoord was. lk denk dat Rinus daar
ervaringen mee had. Rinus gaf mij aan dat ik nooit tegen Louis moest zeggen dat ik een
relatie en een kind van Rinus had. Het precieze waarom Rinus dit tegen mij zei, kan ik u
niet vertellen. lk heb daar ook verder niet naar gevraagd. Ook heb ik dit destijds niet
serieus genomen.
lk ben trouwens wel meer gewaarschuwd tegen Louis. lk herinner mij een gesprek met
Erik Brummen uit Slotermeer.. Die werkte voor een vriendje van mij genaamd Michael
Buck. Die Erik, een beetje wazig crirhineeltype, vertelde dat ik moest oppassen voor
Louis omdat Louis knettergek was en meerd,ere mensen had vermoord. Dat gesprek dat
ik met E6k Brummen had was toevallig op de HellAngels uitgekomen waarna Erik zelf
op Louis uitkwam.
Dit was allemaal ruim voordat ik Louis Hagemann zelf had ontmoet.
Na de relatie met Rinus ben ik naar Amsterdam Noord verhuisd naar de Laanweg 87'
Dat zal omstreeks 1996 zijn geweest. Dat was gewoon toeval, ik kreeg daar gewoon een
huis toegewezen omdat mijn huis aan de Marnixstraat veel te klein was.
In Amsterdam Noord liep ik op een gegeven moment over de Van der Pekstraat. lk had

twee volle boodschappentassen bij me. lk liep toen langs een cafe genaamd het
"Noorderlicht". Mijn zoontje Joey, die overigens HDHD dus hyperactief is, liep hier
zomaar binnen. lk merkte dat Joey niet meteen naar buiten kwam. Het is de manier van
Joey waarop hij zich in het leven beweegt. Hij loopt overalzomaar naar binnen en gaat
dan allerlei dingen doen.
ln ieder geval binnengekomen zag ik dat Joey achter de flipperkast stond en ik vroeg
nem noe hij aan het geld daarvoor kwam. lk hoorde een mij onbekende man zeggen
:"Dat heeft-hij van mij gehad". lk zag een lelijke vent staan in een groen jasje.en 99n..
verlepte spijkerbroek. Éi1 gaf mij vervolgens een hand en zei daarb'rj: "lk ben Louis". lk
heb onmidd'eilijk gevraaóO of nU bij de Èell Angels had gezeten. Waarom ik dat vroeg?
Nou, gewoon vrouwel'rjké intuitie. Als ik er achteraf over nadenk is het met Louis ook
allemaal heel bizar gelopen. Dat ik hem ontmoet etc etc.
Hij zei direct dat hij inderdaad Louis was.
W'ij raakten vervolgens aan de praat waarbij Rinus ter sprake kwam. lk vertelde hem dat
Joáy het zoontje ván Rinus was en dat Rinus niet echt een hekel aan hem had gehad. lk
zei áat ge*ooá heel spontaan maar toen ik het uiteindelijk had gezegd had ik er.alweer
spijt vaÀ. lk begon me toen pas te beseffen dat ik al zo vaak voor hem gewaarschuwd
was.
Hij nodigde mij uit om samen uit eten te gaan en hij kwam mij met een taxi ophalen. Met
en was
Oé taxi lingen-wi; uit op de Wallen. Het was voor de eerste keer dat ik daar kwam
tevens de laatste keer.
Maar goed wij kwamen uit op de Wallen in Amsterdam en kwamen bijAngels Place.. Dat
zit daàr ergens op een gracht. Hij heeft zich eerst nog laten tatoeëren met het woord
'OUT 97" wat zoiets be[ekende dat hij in dat jaaf uit de Hell Angels was getreden. Dat liet
hij daar vlakbij doen in een keldertje. waarom hij dat deed weet ik niet.
lk had al gauw door dat ik daar niet moest wezen waarop op mijn verzoek Louis een taxi
heeft gebeld voor mij en mijn zoontje die toen bij me was.
Thuislekomen kreeg ik trouwens een enorme angstaanval. lk had zo'n gevoelvan ik ben
in beland en kom er niet meer uit. lk heb hierover nog Eebeld met een vriend van
"rg"nË
mij genaamd Lange Frans.
lk voelde dat ik toen al eigenlijk geen nee meer tegen Louis kon zeggen.
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lk weet de achternaam van deze Frans niet meer. Hij kwam uit Amsterdam Oost of
Slotermeer.
Deze Frans was destijds een gewone goeie vriend van mij geweest. Frans zou dit
gesprek nog wel kunnen bevestigen. lk was namelijk uitgegaan met de man waartegen ik
zo gewaarschuwd was. lk voelde mij zo stom.
lk kan dat gevoel ook niet beter omschrijven.
Later, ik weet niet meer exact wanneer kwam Louis aan de deur om met mij te wandelen.
Hij ging heel lief om met mijn zoontje Joey en deed daar van alles mee. lk was daar erg
tevreden over. Omdat hij zo goed omging met mijn zoon liet ik alles maar een beetje over
mij heen komen. U kunt dat misschien niet helemaal begrijpen maar mijn zoontje was zo
druk en Louis ging er op dat moment zo goed mee om dat ik zo langzamerhand in de
relatie met Louis gleed.
Na wat weken kregen wij een vastere relatie en na een week of zes later zijn wij met
elkaar naar bed gegaan. lk herinner mij nog weldat Louis al eens eerder met mij naar
bed wilde en dat ik dat toen heb weten te weigeren. Dat ik later zwanger werd van Louis

is ook niet uit liefde gebeurd maar dat gebeurde gewoon.
lk wil eigenlijk wel zeggen dat ik gedUrende mijn hele relatie met Louis NIET vrij ben
geweest van spanning. Bij alles wat ik deed pn zei dacht ik na.
Louis kan ik omschrijven als een slimme man. Hij kan overal over meepraten. Naar de
buitenwereld is h'rj zeer behulpzaam. Hij is altijd heel vriendelijk naar mensen. Hij kon wel
charmant zijn maar alleen als er anderen b'tj waren. Hij heeft een denkwijze die niet te
bevatten was en is. Er waren lichte onderwerpen die reden voor Louis waren om mij te
plotseling zwaar te mishandelen.

lk herinner mij nog dat ik in het Noorderlicht was met Louis. lk was toen 3 maanden
zwanger van Louis. Wijwaren toen samen met een man/jongen genaamd Ramon, lange
jongen tegen de 2 meter met heel blond haar met pijpenkrullen en hij was schilder. Je
spreekt het echt uit als Ramon en niet als Raymond.
Hij had een zwarte BMW 325i. Hij woonde vlak achter het Noorderlicht. Verdere
gegevens onbekend. Hij liet zich door Louis gebruiken voor allerlei klusjes.
tolis vroeg mij of ik mee wilde naar Non Stop. Non Stop was een hoerenkast in Noord
en Louis had al gebeld dat ik meekwam. Normaliter mogen er namelijk geen vrouwen
naar binnen. lk woeg Louis of hij een gaatje in zijn hoofd had om m'tj daarmee naar toe te
wilen nemen. lk was er nooit geweest en ik wilde er ook nooit naar toe. lk kreeg toen
een harde klap in mijn gezicht waardoor ik van mijn barkruk viel.
Louis verliet het Noorderlicht en ik ben weer op mijn kruk geklommen en ben gaan zitten
bijkomen. Tot mijn grote verbazing reageerde er niemand behalve de man achter de bar
diê mU vroeg of ik dè zaaX wilde verlaten. Dat was een man met een Braziliaans uiterlijk'
lk ben toen eveneens het Noorderlicht uitgelopen en ben in de richting van mijn auto
gegaan die ergens aan de overkant stond geparkeerd.
tX iag toen Louis aankomen lopen vanuit een zijstraat. lk zag dat hij in mijn richting ..
kwari gelopen . lk hoorde dat hij vreselijk begon te schelden met woorden als:" Hoer" lk
hoordidat'hij ook begon te dreigen mei: "lk schiet je motor kapot". lk wist dat Louis zijn
vuuruapen bijzich had, zijnde een Magnum .357.
lk heb mij omgedraaid en ben weggelopen op m'rjn naaldhakken in de richting van mijn
woning op de taanweg. lk hoorde toen dat er een keer of vier geschoten werd. lk weet
niet wáarop Louis richtte maar ik hoorde de kogels rond mij vliegen. Ramon was hier
getuige van, 100%.
ÍnuiJaangekomen stond Louis achter mij. lk ben het trappenhuis opgelopen en ben op
de trap gaán zitten. Louis begon te schelden en ik hoorde hem zeggen: "Hoer,
negerneuker, turkenneuker". Louis wist wat voor graftakkenhekel ik aan buitenlanders
had.

Ats wij seks hadden wond het Louis ook altijd op dat hij tegen mij zei dat ik mij moest
voorsiellen door een buitenlander geneukt te worden. Mij wondt het helemaal niet op.
Hij deed ook wel wij bij onze seks dat hij tijdens het neuken een mes op mijn keelzette of
mát de punt van het mes tegen mijn geslacht duwde. U vraagt mij of dit een vast mes
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was of een eigen mes of iets dergelijks. Nee, hij pakte dan een mes uit de keuken een
broodmes of zo. Dat konden allerlei messen zijn. Louis was alt'tjd de dominante.
Ook wilde Louis mij vastbinden. lk had een bed met spijlen aan het hoofd- en
voeteneinde. lk werd dan metmijn armen en benen gespreid vastgebonden aan het bed.
U vraagt mijwaarmee ik dan vastgebonden werd. lkzag dat Louis dan uit de naast mijn
bed staande kast ceinturen dan wel riempjes van kleding pakte en mij daarmee dan
vastbond. lk herinner mij een keer dat hij vanaf zijn huis touw meegenomen had. Het
was zo tussen ons dat als Louis seks wilde het dan onmiddellijk moest gebeuren."
W'rj verbalisanten zagen dat getuige overstuur raakte en naar lucht begon te happen. Wij
hoorden dat de getuige zei dat zij geen lucht meer kreeg. W'rj hebben het verhoor hierop

gedurende enige momenten onderbroken. Vervolgens hebben wij aan de getuige
áangegeven dat wij datgene dat nog besproken werd wilde verbaliseren en dan later
een vervolgverhoor wilde instellen.
Vervolgens verklaarde de getuige:
"lk ken van vroegere relaties van LoUis de volgende namen: Jacqueline volgens mU lu
wonend in Almeie, verdere gegevens onbe(end; Paula van der Zee, destijds wonende
Hagedoornweg te Amsterdam Noord;.Lou-Lou, zijnde een HellAngel genaamd Louis
OejtrlOs woneÀde op de Wingerdweg te Amsterdam-Noord; Tante Marie van de Berg,
wonónde schuin tegenover de woning van Louis Hagemann, Benny Bakker. Bennie
Bakker is zo'n zelfde typetje als Louis, slaat vrouwen in elkaar, messentrekker, heel erg
gewelddadig, absoluut.
Íante Marie is echt zo'n buurtroddel tante. Het is volgens mij een kennis van Louis'\
Ze weet alles uit de buurt en als ze het niet weet dan maakt ze er zelf wel een verhaal
van.
lk kwam er eigenlijk nooit, na twee keer had ik dat wel gezienlk
U zegt mij dat u voor nu het verhoor aflcreekt en dat wij een nieuwe afspraak maken.

wildaaraan meewerken.
Wat ik nog wel wil zeggen dat ik sinds dat de zaak weer opgerakeld is dat ik weer heel
slecht slaáp en dat er allemaal dingen weer omhoog komen en ook weer te
binnenschieten. Waar ik echter steeds banger voor word is mijn eigen veiligheid en die
uàn mi;n kinderen. U kunt niet genoeg beseffen hoe gek die Louis is en wat ik allemaal
heb meegemaakt. lk ben doodébang dat mij of mijn kinderen.iets gebeurt. U en anderen
iutien zicï waarschijnlijk ook aturagén waarom ik dit allemaal vertel en of het waar is.
Voordat peter R de Vriês mij benaóerde had ik nog nooit van de zaak Bolhaar gehoord
dat
en nog nooit geweten dat eiin tgA+ een vrouw en twee kinderen vermoord waren en
Louis daar voor was aangehouden'
lk besefte me toen wel gewoon dat alles wat Louis had verteld, over dat hij een wijf
Corina en twee koters had vermoord, gewoon waar was.
Wat ik ook nog wel even wil zeggen is dat mijn zoontje Joey ook heelerg bang is' lk
merk dat omOát h'rj dingen uit héiverleden heelanders ziet. Dingen die Louis met.hem
n"áfi geOaan zoali's àvond de hond uitlaten dicht hij nu opeens aan heel iemand anders
toe.

Hij plast nu nog steeds in bed en heeft regelmatig nachtmerries. Hij roept me 9T 9l
sifrreeuwt iets van: "Mama hijgaat je doolmaken he'en "Hij gaat ons vinden". Dat had
Joey al lang voor Peter de Vries bij me kwam.
Joey heeft gewoon ook dingen gezien die Louis bij me aandeed. U kunt dat bijwijze van
rpréken aa-n hem vragen. Jbey heeft meerdere keren gezien dat ik door Louis
mishandeld ben. LouË duwde me bijvoorbeeld een keer een frontje van een autoradio
tegen mijn tanden waarbij mijn tandvlees erg bloedde. Joey.heeft toen een nat koud
wàsnandie tegen mijn mónd gedrukt om me te helpen. Zo ziin er nog meer voorbeelden'
men
Nu ik zo mijn verklaring doorlees besef ik dat als je alles achter elkaar doorleest dat
Wallen,
striptease,
bedoel,
lk
misschien wel een helé erge slechte indruk van me krijgt.
omgang met Hell Angels. óat is absoluut niet zo. lk ben heel beschermd opgevoed en
sommige dingen zijn me gewoon overkomen.
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Bijvoorbeeld ik heb als stripteasedanseres nog nooit mijn slipje uitgetrokken en dat met
die HellAngels is me gewoon overkomen. lk baal er ook enorm van allemaal.
lk ben gewoon heel anders als mensen misschien uit dit stuk lezen.
Tot zover heb ik deze verklaring doorgelezen en blijf ik daarbij. lk wil graag nog wel
zeggen dat u deze verklaring alleen mag gebruiken als ik beschermd wordt want
ik ben doodsbang."
R. vd Meer.
op ambtseed, plaats bekend, 5 maart 2002.
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V/ij, Rudy Schoenmaker

en Bemardus Mattheus Johannes Schagen, inspecteurs van politie beiden

dienstdoendé Uii Uet Bureau Ondersteuning van het 5" distict te Amsterdarn, verklaren het volgende:
Op maandag I
zijn genaamd

I

maart 2002 omstreeks 11.50 uur hoorden

***+***Renetta van der M E
geboren te Amsterdam op
Zij verklaarde ons:

1

wij

een

wouw als getuige. Zij gaf ons op te

Eg**'t****

januari 1967, woonplaats bij verbalisanten bekend'

.,U geeft mij aan dat dit verhoor aansluitend is op het vorige van mij en onder dezelfde condities, dus
dat dit procÀ-verbaál niet gebruikt gaat worden dan nadat ik bescherrrd wordt.
24-uur per dag
Ik kan u vertellen dat het ,iitrorr. intijn hoofd is. Ik ben met dit hele gebeuren onafgebroken
denken'
mee bezig. Ik kan aan niets anders meer

n 1997,lag ik in
Tijdens de relatie met Louis Hagemann, ik was nog zwanger vartZoran, dus ergens
in
midden de nacht aan brj
mijn bed tJslapen. ik denk dat het in februari 1997 moet zijn geweest. Louis belde
en zagdat Louis voor de deur
mijn woning Laanweg g7 te Amsterdam. Hij had geen sleulet. Ik keek uit het rÍIam
hij Sammy heette'
dat
nu
jongen.
Ik herinner me
stond. Hij was in het gezelschap van een Marolkaanse
De achternaam weet ik niet.
gena:uÍld Kaddar (fon)' Deze
Wat ik van Sammy oofu"rder weet dat hij werkte voor een Marolkaanse man
Louis.
met
man deed voornamelijf in softdrugs maar deed ook wel zaken
protest van mij, in mijn
ln ieder geval kwam Louis binnen-en pakte een tas met coke. Deze tas had hij, onder
woning bewaard.
wakker moeten blijven'
nr woJg Louis toen of hij terug bleef komen want anders zou ik de hele nacht
terug kwam lopen en ik
gaan..Ik
zagdathij
te
uit
woning
mijn
om
Hrj ging vervolgens rlchiing dá voordeur
diverse keren hard geslagen op mijh
hoorde dat hij mij begon uilte schelden. Daarna werd ik áoor Louis
en die larnp, die nogal zwaar is'
lichaam. Ik viel toen telen een geluidsbox. Op deze box stond een messinglamP
zwarte berg- werkschoenen met
viel vervolgens op miin"hoofd. i< zag dathij ioen met zijn rechtervoet, hij droeg
onmiddellijk een hevige pijn en bleef half
stalen neuzen, tot 2 keer aan toe tegón mijn hoofd sctropte. Ik voelde
dat ik het loodje ging leggen' Dat
versuft liggen. Het voelde alsof mfj-n herse-ns begonnen ie bloeden. Ik dacht
buiten bewustzijn geraakÍ want
even
klinlt misschien wel ruur lnaar zo dacht en voeláe ik dat. Ik ben kennelijk
Ik werd aan mijn haren
uitgestort.
werd
een ernmer met koud water over mij
ik werd opgeschrikt ao&i"t
"r
tegen mij zÊggen:
toen
Louis
hoorde
gesleurd.
Ik
overeind gefokken en nzur mijn bank in de huiskamer
al eerder gedreigd dat hij
had
Louis
..Je
vermoord."
koters
wijf
Àet
moet oppassen want ik heb al eens eerder een
gezichtsuitdrukking
zijn
Louis
en
eng.
luguber
heel
dit
allernaat
snijden. Ik vond
mijn kind uit mijn Uuit
Louis op deze
"o"
of
mij
vraagt
U
serieus.
volstrekt
dit
Ik
nam
aankeek.
was dan ook zo aat U3 mi.; not
gebruiken'
zien
nooit
zelf
Louis
Ik
heb
niet.
weet
het
gebruiK.
Ik
rnomenten nerdovend" middelen had
natuurlijk wel zo mijn
Hij verliet in ieder geval de woning terwijl ik versuft daar op de bank lag. Ik had
hij sowieso met die spullen bezig
vennoedens dat hij verdovende míddelen gebruikte. Dat baseerde ik omdat
zei ie'
aangaf let in het verleden te hebben gebruikt en het lekker vond,

ï*t

was en

hij

g,an nadenken. Ik heb toen geloof nog een tante
Nadat Louis weg was ben ik natuurlijk over deze bedreigingen
dat ik in elkaar was geslagen en dat ik bang
van mij gebeld. oat was mi.ln tante Sjaan in Hoorn. n< neU vertetd
*u, nooi Louis en dat ik niet meer wist wat ik verder moest'

f

uerttoor Renetta vd Meer, 11 maart 2002'
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heb ik dat niet gedaan. Ik kan mij
Er is nog sprake van geweest dat ik naar haar toe zou gaÍrn maar uiteindelijk
tante Sjaan.
tegen
heb
alleen niet herinneren of ik de door Louis geuite bedreigingen herhaald
was van die vrouw met die 2 kindjes' Ik
De volgende dag kwam Louis weer langs en ik hem gewaagd of het echt
dan vermoord ik jou of laat je
je
vertelt
iemand
aan
dit
ooit
hoorde dat Louis zoiets zei als: Ja, wat áan? Als

vermoorden."

: " Corina"' Op
Ik heb daarna gewaagd hoe die vrouw dan heette. Ik hoorde dat Louis mij daarop antwoordde
te
lastig"
werden
Zij
"
antwoordde
mijn waag *áoto hoorde ik dat hij

..te
lastig" herkende ik wel omdat Louis dit ook af en toe tegen mij zei dat ik te lastig werd.
Die uitdrukking van
huis en later toen
Dat was in situáties dat ik màeilijk deed over het bewaren van verdovende middelen in mijn
Zoran geboren was dat wij gingen wandelen met een handgranaat in zijn bezit.

Corinna heeft
Ik heb zelfnooit gevraagd en Louis heeft dat verder niet aangegeven wat "lastig" in relatie tot
betekent.
was
Voordat Louis rnij dit veÍelde had ik nooit gehoord dat er in Amsterdam een wouw met 2 kinderen
vertelde
gekomen
en
mij
is
brj
mrj
Vries
de
R
vennoord. Ik heb dat ook nooit geweten tot het momerit dat Peter
was
vennoord.
kinderen
twee
haar
met
genÍramd
BOLHAAR
Corina
dat er inderdaad in Amsterdam een wouw
Toen ik dit hoorde werd ik daar helemaal koud van-

À

Ik heb de zin :" Ik heb al eens eerder een wijf met 2 koters vermoord" diverse keren van Louis te horen
gekregen. Hoe vaak? Wel tientallen keren. U vraagt mij in wat voor situaties dat was dat Louis deze zin tegen

mij uitsprak.

Dat is zo moeilijk want Louis heeft mij zoveel aangedaan in zoveel verschillende situaties dat ik mij dat
ik
nauwelijks kan Lerinneren. Als u mij dan waagt of die situaties dan vanuit een zelfde oorzaak ontstonden kan
u dat ook niet vertellen.
geen peil
Louis kon op de meest vreedzarne momenten ineens opslaan naar bijzonder agressief gedrag. Er was
gedrag.
op te tekken wanneer Louis kwaad werd. Het \ryas voor mij onvoorspelbaar
Ik kan u de keren niet exact vertellen dat Louis die zinsnede heeft gebruikt. Ik denk dat het tientallen keren is
gebeurd. Ik durfcle dat tegen niemand te zeggen. Ik heb in mdn periode van de relatie met Louis steeds op de
Iopp"o van mijn tenen móeten lopen. Louis draagt constant een masker en ik ben constant bang geweest dat hij
mij en mijn kinderen iets zou aandoen.
WË, muis en ik keken een keer naar zijn handen en toe hoorde ik hem zeggenl "Deze handen hebben heel veel
foute dingen gedaan." Ik wist toen genoeg'

U vraagt mij verder over die zin: 'Ik heb al eerder een wijf met twee koters vermoord."
U vraagt mij of hij dat weleens tijdens onze seks gezegd werd. Dat kan ik mij niet herinneren. Hij zei het meer
als hij erg boos was en dat werd ie werkelijk om het minste geringste.
Dingên die jij en ik nonnaal vinden en niet iets om boos over te worden, daar werd hij boos over.
tk hèU het al eerder verklaard, een keer sliep kleine Louis bij ons naast Zoranop de grond. Louis gaftoen eerst
Zoran een kus en vervolgens kieine Louis. Ik had toen net het licht uitgedaan. Vervolgens raakte Louis het hoofd
van kleine Louis die toÁ begon te huilen. Ik deed toen het licht weer aan. Louis werd toen ontzeffend boos op
mij, Íok me a1m mijn haar , sleurde me door de kamer heen en schreeuwde enonn tegen me. Hij gaf mij de
sciuld dat hij kleinlouis tegen z'n hoofd schopte. Ik werd werkelijk aan mijn haren naar de grond gesleept en
werd gedwongen om kleine iouis excuses aan te bieden. Die jongens waren daar dus bij en riep nog iets van:
'papa niet doen niet doen."

U vraagt mij of ik nog verdere details weet van die zin en of andere mensen daar ook vanaf weten.
Ik had Íet tàgen mijn moeder verteld en mijn moeder zat er ook erg mee. Ik denk dat ze het tegen tante Sjaan
verteld heeft en tegen een buurman op Nedersticht genaarnd Henk'
was maar
Tante Sjaan is ook nog ergens bij geweest schiet me nu te binnen. Ik weet niet meer precies hoe dat
tante Sjaan sliep volgens mrj bU mijn moeder en ze waren btj mtj op visite.
Tante Vera was er ook bij.
wij
Tante Sjaan of tante Verá keek brj mtj uit het raam en zagen Louis in het park lopen. Opeens hoorden
rnisschien
hij
dat
allernaaj schoten. Wij narnen metêen aan dat Louis dat moest zijn geweest. Wij dachten
zelfinoord had geplelgd. Dit omdat Louis best wel perioden had dat hrj depressief was' Hrj had mij weleens
verteld dat hij al eèrdei een poging zelfrnoord had gedaan door lucht in zijn aderen te spuiten.
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Hij kon volgens rnij op de een of

andere manier niet verkroppen dat

ik misschien niks meer voor hem voelde

.

Hij voelde dat ook. Hoe raar het ook klinkt, ik denk dat Louis op de een of andere manier wel van rnij gehouden
heeft.
Hij heeft weleens huilend brj mrj aan mijn voeten gelegen, na weer een mishandeling tegen mij, en zei dat hij er
ontzettend veel spijt van had. Hij zei dan dat hij hulp ging zoeken voor zijn gedrag.
Wat ik wel merkte dat de perioden van spijtbetuiging steeds minder werd.
Wat hij ook donders goed wist is dat ik ontzettend bang voor hem was en daar tnaakte hij dan ook gretig gebruik
van.
Tante Vera en ik zijn na dat schieten naar buiten gegaan om Louis te zoeken.
Wij hebben hem toen niet gevonden. Toen wij hern later spraken bevestigde hij dat hij degen in het park was
geweest en dat hij uit een soort opluchting 'weer' even geschoten had op lantaarnpalen. De exacte reden weet ik

niet.
een behoorlijke irnpact op tante vera heeft gehad.
Waar u tante Vera kan bereiken.
Tante Vera heet Kroes van achternaaln en ze woont in Hoorn.
Tante Sjaan heet Veerman van achternaam .
Ze zijnvolgens mij allebei gewoon te bereiken'
jaar weer wijgezel.
Ze kunnenálle rwóe dat verhaal bevestigen. Ze zijn volgens mij al 25

Ik weet nog wel dat dit

gedreigd heeft om
In relatie met die zin is het misschien van belang om nog iets te veÍellen over dat hij ooit

mijn zoon Joey te vermoorden.
Louis was niei alleen drugs verslaafd maar ook gokverslaafd rnoet je weten.
Wij, Louis en ik zaten in café Ot en Sien. Mijn moeder paste op de kinderen.
rnoeder riep. Met
Opáns belde zij op dat Joey heel erg huilde en onfroostbaar was en steeds om zijn vader en
vader bedoel ik dan Louis.
Louis zat ik die kroeg aan de gokkast en ik wist dat je hem dan eigenlijk niet mocht storen.
heel erg te
Ik grng toch naar LoÍs toe erizei dat Joey heel erg huilde en dat hij om ons riep. Hij begon toen
joq
ga
nog eeds
dat
kind
ik
van
dat
kutkind
schreeuwen in die kroeg. Hij riep toen dingen als:-"Altijd weer
jullie
dat
kutkind is?
wie
van
"Weten
van:
iets
vermoorden! Ook begoí hijioen in die króeg opeens te roepen
in die tijd.
stipte
ik
ook
dat
het
feit
over
te
beledigen
erg
van Rinus die stripper.', ttij uegon mij toenàok heel
normaal'
niet
was
deed
dat
hoe
maar
voor
Nou schaamde it mii daar ábsoluut niet

kwam hij voor je staan en deed hij
Weet je wat hij ook altijd deed als hij vond dat ik weer te lastig werd? Dan
roepende: "Je wordt weer te
rnet ziln hand áen pistoól na en hield die dan vlak voor mijn gezichttegelljk
wij horen dat het woord lastig lang
lassstttttiiiiiggggg.,, (noot verbalisant: vd Meer doet deze handeling voor en
uitgerekt wordt uitgesProken.)
De omstandigheden

vermoord.
Louis is een verschrili*elijke alcoholist. Hij vertelde ook eens dat hij iernand had
glaasje wijn te drinken' Hoe
een
zaten
waaronder waren heel vr"""rn4 ik kan rne dat nog precies herinneren. Wij
gesprek heeft daar
romantisch
een
ander
een
we erop kwamen weet ik niet meer.u- op""rrrlài hij het. Waar
kwam bij hem een moordverhaal ter sprake!
sÍrmen dat lijk in
Bij die moord zo vertelde Louis, is daar een andere Hell Angel bijgekomen en hebben ze
authet in Amsterdam Oost was geweest' Ik heb
herinner is dat Louis
stukjes gesneden. wui if.
hem de Sumatrastaat horen noemen.
kennen in ik dacht een kroeg in
Louis had die persoon, ik wist toen nog niet of het man of een wouw was, leren
de Warmoesstraat. Welke kroeg? Dat weet ik niet'
volgens mij geen rijbewijs
U waagt srij of ik weet hoe Louis zich in die tijd verplaatste. Nou, hij had en heeft
een verhaal vertelde over een overval
dus ik neem aÍm per motor. Buiten dat weet ik nog dat hrj uit die periode
een verhaal
en daarbij wás gevlucht op T1 zYarre rnotor. Het kan best ook
die hij gepleegd had
"".Jr*"fier
"p
geweest'
uit ddárËn 70 zijndai weet ik niet. Die overval moet ook op de TV zijn
verhaal" zijn geweest , een
Zoals Louis dit verhaal over dat lijk in stukken snijden vertelde moet het een "leuk

-i; "**

uí

komische gebeurtenis.
voor om een dergelijk
Hij moest daar ook vreselijk bij lachen. Er w1 op dat moment echt geen aanleiding
Bij het snijdel
verdwijnen.
gestopt
en
laten
verhaal te vertellen. ni: u".t"raË dat hij dat lijk irvuilniszakken
van het lijk
ann
e€n
met
zij
hadden
gewáest
want
zijn
het lijk moest het volgËns Louis ook eán gezellige boel
doen' Ook werd er nog
te
na
schudden
handen
óen
soort
om
geÈruikt
ierd
gespeeld in die zin a^i i"r"onderarm
l"rp.ot"n over het soppen van een broode in het stoffelijk overschot. niet aangeven vanuit de wetenschap dat
Ik vermoed dat Lou-Lou de andere Hells Angel is geweeit. Ik kan dat
zijn gabber'
Louis mij dit veÉelde maar ik vind dat zelf het meest logische want dat was

u*

3"
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en
Wat voor kleur haar Lou Lou heeft. Lou Lou heeft als het goed is wat peper en zoutkleurig haar. Hij is klein
dik. Louis had toen zwart of in ieder geval donker haar.
paar
Vrienden van Louis die blond haar hebben? Noq die ik ken, Ramon. Dat is een gabber van Louis. Hij is een
ie
me
zei
dat
gehoord
dat
Louis
heeft
Ramon
ben
mishandeld.
keer getuige geweest van het feit dat ik door Louis
genaamd
The
club
een
in
dat
moment
op
stipte
Ik
gingï"t óoiaen. Ik kan me dat nu weer herinneren.
frifttt"tuU in Zaandam. Het was de eerste keer dat ik daar ging optreden. Ik was daar naaÍoe gegaan met de taxi.
Louis was niet tnee.
gezien. Hij vond mij geloof
Toen ik daar was werd ik benaderd door een jongen die ik eerder in Amsterdam had
ik wel aardig en had in Amsterdam gevraagd of hij een keer kon langskomen waar ik danst. Ik had hem toen
gezegddat it aie avond in The Nightclub noest dansen en dat het hern wij stond te komen.

Hij was dus gekomen.
Die jongen vïoeg of hij met mij kon terug rijden naar Amsterdam. Ik wilde dat niet
dat ik zou worden opgehaald door een wiend en dat hij daar niet bijpaste.
Hij accepteerde dat.

en verzon een smoesje.

Ik zei

,aan
de paal' stond te dansen zag ik opeens dat Louis en Ramon ook in de zaal aanwezig
Toen ik die avond
Hij vond het niet leuk dat ik
wz*en. Daar schrok ik van omdat alles wat ik deed door hem veroordeeld werd.
ging hij met mij dansen' Ik
van
ramp
tot
overmaat
en
stipper
stripte. Die avond was er ook een mannelijke
gelijk
van de bar af maar die
ging
dus
Ik
Van
Louis.
consequenties
wilàe dat niet bang als ik was voor de
en 7ag dat hij met twee
Louis
par.
naar
Ik
keek
de
op
weer
ware
als
het
me
stripper snapte dat-dus niet en fi.ok
dat
het voor mij bedoeld
duidelijk
voelde
Ik
gaai
dood.'
Jij
van
:
maakte
u6!l* lanls zijn keel een beweging
\ry4s.

genaamd.dat-F *tg moest' Ze
Ik ben toen toch weggegaan van die bar en zei tegen de eigenaresse Janny
dat mijn 'vriend' er was en dat die heel
begreep me eerst niet mïar ik z.ei datzij dat ook niet kon tnuppen maar
agressief kon zijn. Ik ben toen weggegaan'
de auto van Ramon en tot mijn grote
Louis bleek met de auto van namón g.ko."n te zrjn. Ik stapte dus in
kon
rijden ook in die auto' Louis zat voorin'
zat die jongen die eerder á *tj had gevraagd of hii .t"
verbazing

Ramon rèed. Ik zatachter Louis en die jongen achter Ramon'
had gemaakt rnet die jongen' Dat had
In de auto werd Louis weselijk kwaad án virweet mij dat ik een afspraak
niet en kreeg met:en klappen van
lengte
de
echter
kreeg
Ik
ik helemaal niet en wilde dat aan Louis uitleggen.
toe was. Ik zag wel nog dat
tot
bloedens
dit
of
meer
weet
niJt
g"zicirt.
Ilt
in mijn
Louis. Hij sloeg met ,i:n
en weselijk bang was.
die jongen naasl mij helemaal in een hoekje gedoken zat
die jong"nt """g het zeg het je had toch een afspraakje
tegen
roepen
hem
Louis was heel erg agressief. ik hoorde
jongen heel èrg bang was, net zo als ik ' Hij zei
met haar, toch, toch, ugiozeg het. " Je kon mlrten áat die
toen "ja'; tegen Louis maar dat was niet de waarheid'
van Louis gekregen'
onderweg naar Amsterdam Noord heb ik toen meerder klappen
is uitgestapt en
we gestopt bij het Mobil tankitation in Amsterdam-Noord. Louis
In Amsterdam g"torn*
bedreiging bij
allerlei
"fo
daar
uitte
Hij
gegooid.
grond
heeft me toen aan me haren uit de auto getrokken en op de

*irt

die ik niet meer letterlijk weet.

moest ik toch weer de auto in' Eerst hebben
Ze wilden me eerst achter laten daar maar op een gegeven moment
jongen letterlijk de auto uit getrokken en
die
is
ook
we die jongen ergens in Amsterdam-Noord gebraíhiDuur
toen zijn *" ouat Louis zijn huis gereden' tegen Ramon ; "Ramon bel de politie' Louis gaat me
Daar aangekomen stapte iouis uiïen zei ik heel fluisterend
heel goed: "Nou
bel de politie." Ramon zei toen tegen me, en dat weet ik nog
help me
vennoorden,

"ri.urtn
genoeg problemgn'
Renet stap nou tnaar uiti.", zo van je zorgt al voor
amïteraarn-Noord woont. Die jongen had/heeft volgebs
hij
dat
u"rruLve
van die jongen weet ik heíaas niks
vaak te vinden.
rnij wienaei bij de autoshop op de Hagedoornweg. Daar was hij

t

heeft heel blond haar met van die pijpenlrulletjes'
over Ramon, Ramon is vrij groot ik denk wer r meter 98. Hij
Andere blonde wienden van Louis schieten me niet te binnen'
moet zijn geweestkan ik zeggen dat ik dat wel
over dat ik denk dat die woning in Amsterdam-oost van Louis
weet ik bijna wel zeker' Dat is ook zo te
dat
gezegd,
bijna zeker weet. Hij treeft dat-volgens mij tegen mij
achterhalen toch?
zaak gehoord.
Tot dat Peter R de Vries erover begon had ik nooit van die
opeens in mijn huis met een medewerker' Ik
terug
twee
of
Norq dat zit zo: Peter de Vries stond een rnaand
van áer spet , zag-er nogal crimineel uit' Ik dacht dat ie
schrok me helemaal dood want die medewerker , Kees
íelanaal *ild' To"n zag ik die peter die ik
gestuurd was door r."ri,
-i.i wat aan t" ao"n. E"tt, ik schrok me

"*

wel herkende van TV.
woeg
naoeder daar wel over horen veÍellen' Peter
Ik kijk trouwens nooit naar zijn prograrnma maar ik had mijn
aan inii of ik wist van een drievoudige moord'
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Hij had een heel dossier bij zich met familie foto's van die vermoorde familie. Miin allereerste reactie was ffulr
mézelf toe van: "Shit, nu is het toch allemaal waar wat Louis heeft gezegd." Ik begreep namelijk meteen dat het
hele gesprek over Louis zou gaan.
ln 1" instantie heb ik tegen Peter gezegd dat ik er niets vanaf wist'
Dat durfde ik gewoonweg niet. Ik voelde me namelijk lekker veilig waar ik zat met mijn nieuwe naam - Hij
vroeg me of ik nog foto's had van Louis en zo.

Na een uurtje met Peter en Cees gesproken te hebben zijnze weggegaan. Zelietenhun 06 nunmers achter.
Toen ze weg waren heb ik met Marlg rnijn wiend over het hele gebeuren gesproken. Mark zei toen dat als mijn
verklaring kon leiden naar de oplossing van de zaak Bolhaar dat ik dat misschien toch wel tegen Peter de Vries
moest zeggen.
Mark heeft toen de volgende dag Peter de Vries gebeld en een afspraak gemaakt. Peter kwam diezelfde avond
een
meteen naar ons toe. HÍ kwarn alleen. ik heb toen verteld dat ik weleens van Louis had opgevangen dat hij
gesneden.
wijf met koters had vennoord en ook nog iemand anders die ook in stukken was
peier had \ileer een heel dossier bij hern rnet foto's van Louis en ook van die in stukken gesneden vrouw. Hij
heeft de naam wel gezegdmaar die weet ik niet meer, wel dat het een engelse vrouw moest zijn, althans hij

klonk engels.

peter zei dat Louis inderdaad die wouw vermoord had'en in stukjes gesneden. Dat was voor mij de tweede
bevestiging.
de foto's
Toen pËter-wegging heb ik hem wat negatieven meegegeven waar Louis op stond' Ik had namelijk
verbrand.
waar Louis op stond
peter had mijnamelijk gewaagd of ik nog foto's had waar Louis opstond.
gedacht dat ik
Later heb ik ook nog een videoband aan Peter gegeven waar Louis en ik samen oP staan. Ik lad
wouw die ik
een
had
Ik
die niet meer had maar bleek hem wel te hebben. Het is een video van "hometaining".
ze gedaan'
heeft
Dat
Louis.
dan
zonder
ken en die ook op die band staat gewaagd orn de band te kopiëren maar
band
verkeerde
de
ik
bleek
Later
verbrand.
Daarna heb ik de videoband ***un ikdacht dat Louis er op stond
verbrand te hebben.

Ik zal nu vertellen over het hoe

niet
en waarom van Rudie van Efferen, hoe dat ging' Peter de Vries heeft daar

van ik heb die twee zaken ook al
naar gevraagd , ik ben erover begonnen tegen hem. Waarom? Nou ik had zoiets
verteíd (wijímet rwee koters en in stukken gehakt lijk) dat ik nu wel alles kon vertellen.

Ik neem aan dat wij met zijn
Het zal Lgg1, lgg1 zijn geweest. Ik was samen met Louis in café het Noorderlicht.
waren. Er waren natuurlijk
tweeën in gesprek waren"want zulk soort dingen vertelde hij nooit waar anderen bij
was' Dat weet ik
wel anderen in de kroeg . De aanleiding was volgens mij een kindje dat in de kroeg aanwezig
Dat kan best een
hadpijpenkrullen
niet zeker. lJ zegtmij di ik het de vorige keer naa ovei een man rnet blonde
ik het me nu
zoals
is
het
maar
hoofd
andere keer zijn geweest. Je moet weten er spoken zoveel dingen in mijn
herinner.

Hij wees op dat kindje

en zei toen tegen

mij iets van: "De vader van dat kindje hebben 'ze' ook vermoord' Hij

hebben gehad'
beËok dat niet op zic-hzelf. Hij had há ook óver dat die man twee zoontjes rnoest
noemde de man Ruudje van
Hij
qua
financiën..
geweest
zijn
Louis vertelde dat het een welgestelde man rnoest
had'
sportauto
Efferen. Louis vertelde dat hij een rode
de naam ook
Ik had nog nooit van Ruudje van Efferen-gehoord en hem ook nog nooit gezien. Ik heb touwens
nooit horen vallen ergens, alleen maar van Louis'
of zoiets hadden
Louis zei dat,z,e, die man mee hadden genomen naar Spaarnwoude en hem een nekschot
gegeven en hem daarna in vat zoutzuur hadden 'gedonderd' zoals Louis dat zei'
die twee jaar dat ik Louis heb
Dat is alles wat ie erover zBi. Hetis ook nooit meer ter sprake gekomen. In
zal allemaal wel, heel Amsterdamhet
dacht
rneegemaakÍ was dat heel nonnaal, moorden hier, mooráen dá , ik
Noord vermoord elkaar.
gezegd dat hij toen gedetineerd
Volgens mij kan Louis die moord niet hebben gedaan omdat hij volgens mij had
zÀt.

Hij weet of wist er wel in ieder geval van af'
Ik weet niet rneer in welk verbÀd maar laatst schoot mij

een naam te binnen rond die van Efferen en dat is de

naam Grifttorst.
er ook nog nooit I ontmoet'
Het hoe en waaroln weet ik echt niet. Ik zelf ken geen Grifhorst en heb
maar die weet ik niet meer'
genoemd
bij
voomaam
een
er
óok
heeft
Hij
gehoord.
Die naarn heb ik van Louis

g'v"rttoor
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Je waagl nu of ik weet hoeveel kinderen Louis zelf heeft . Naar mijn weten 2 namelijk Zoran van mij en kleine
Louis bij een wouw genaarnd Christine Piontek.
V/aar en wanneer ik die naam voor het eerst gehoord heb? Dat weet ik niet meer exact. Ik weet wel dat Louis zei
dat ie met haar getrouwd was geweest en dat hij er een kind bij had. Louis heeft mii weleens een video laten zien
van zijn bruiloft met haar.
Ik wist en rnerkte dat Louis regelmatig contact had met haar. Zíj woonde woont nog steeds in de Utechtsestraat
in Budel. Ik ben laatst nog in Budel geweest met Peter de Vries, Cees van der Spek en mijn wiend Mark. Dit op
verzoek van Peter de Vries. Ik moest namelijk het aders aanwijzen. ik heb dat dan ook gedaan. Ze was echter

niet thuis.
Ik voelde me toen helemaal niet op mijn gemak. Waarom niet? Nou, als Christine er achter zou komen dat ik met
Peter de Vries daar samen \ryas dan weet Louis het ook binnen no-time.
Ik wilde best Peter de Vries helpen maar niet tegen elke prijs. Ik vind het verschrikkelijk van Corina met haar
twee kindjes maar ik ben ook verschrikkelijk bang voor mezelf.
Achteraf gezien vind ik dat ik het zelf in Budel stom gedaan heb. Ik zou dat niet weer zo over doen.
Louis ging weleens naar Budel toe. Soms met de trein en later, toen ik weer een auto had, met mijn auto. Ik heb
namelijk een tijdje geen auto gehad omdat ik de motor van mijn BMW 325 i had opgeblazen.
De auto had ik toen gekocht van die Mike Buck waaroVer ik al eerder verklaard heb. Wat ik nog meer van Mike
Buck weet. Hij had een garage op een kade in Amsterdam. Als je op het Surinameplein staat en je kijkt naar de
Overtoom dan ga je voor de brug linksaf. Na ongeveer 100 meter op die kade zatzijn garage. Die had hij gepacht
van I of andere criminele Turk.
In die garage kwam ook wel Eric Brurnmen waarover ik al eerder verklaard heb.
Mike is zelfs nog onder druk gezet door Louis en Lou Lou om de auto te vergoeden of te maken zonder
problemen voor mij. Uiteindelijk is de auto ergens bij de Hells Angels gemaakt op kosten van Mike . Mike was
zegmaaÍ gereserveerd tegen Louis en Lou Lou. Mike was namelijk ooit neergeschoten in het Sloterparkbad door
een andere Maikel. Hij had toen twee kogels in zijn hoofd en 1 naast zijn hart gehad. Hij is toen geholpen door
de taumahelikopter. Hlj is zelfs nog met die verwondingen naar de uitgang gekropen. Hij heeft het overleefd.

ik Christine voor het eerst gezien heb? Dat weet ik echt niet meer. Dat moet ergens in
geweest want ik was zwanger van Zoran.
Vy'anneer

1996 zijn

Dat was in Budel,
Christine is later, na de bevallin g van Zorary een keer in Arnsterdam geweest. Kleine Louis kwam toen logeren
en zij kwam hem halen.
Grote Louis ging toen de kroeg in en ik mocht oppassen.
Ik heb Christine amper alleen gesproken. Ik zou je dus niet kunnen vertellen of Louis haar ook weleens in elkaar
geslagen had of zeg rnaar mishandeld.
Zekwan op mij wel over als iemand die absoluut niet bang was voor Louis.
Zehad donker haar , slank postuur maar wel getraind.
V/at ik verder nog weet over Christine. Ze gaat volgens mij nog steeds tnet Hells Angels om. Ze had toen een
wiend, een Hells Angel, genaamd Paul. Volgens mij zat enzit ze nog in het criminele rnilieu en wil ze daar niet
uit.
U waagt urij nu over de hele situatie rondom de verkrachting van Asnid W waar ik over sprak. Ze heet volgens
iets van Astid Westen of van Westen..
Wat ik daar nog van weet? Toen ik uit het Blijf van mijn huis kwam sprak ik Henk de buurman van Nedersticht.
Hij veÍelde dat Louis daar gekomen was, op een biobak geklommen en zo binnen was gekomen op de galerij.
Hij had naar binnengekeken in de woning van mijn moeder. Die z.attoen bij mrj op de Laanweg. Louis was op
zoek naar mij. Henk, de buurman, zag hem ook weer van de biobak afgaan en naar de woning van Astid gaan.
Zij woonde ook op Nedersticht alleen recht tegenover mijn moeder.
Later hoorde ik de rest van Astrid toen ik naar haar toe was gegaan om te wagen hoe het nu allemaal zat.
Astid zei meteen: "lekker vriendje heb jij zeg en kom effe bimen."
Ik ben toen bij Astrid naar binnengegaan en zij vertelde haar het hele verhaal.
Astid en ik kenden elkaar van Nedersticht.
Astrid vertelde dat Louis bij haar had aangebeld en zei dat ik niet thuis was en dat hij een brief e voor me achter
wilde laten. Hij woeg of ik een pen en een stukje papier had. Zíj zei toen tegen Louis dat hij even rnoest wachten
en dat zij het zou pakken. Opeens stond hij binnen en ging een gesprek met haar aan.
Opeens zagze dat Louis een paar lijndes coke neer lag op tafel. Ze werd toen gedwongen om een lijntje coke te
snuiven. Ze wilde dat niet maar werd er toe gedwongen. Ze vertelde dat zehad gezien dat Louis een hele grote
hoeveelheid coke naar binnensnoof, ze zei "een waanzinnige hoeveelheid".

.{
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Ze zsi dat hij opeens zijn broek naar beneden trok en zei dat Astrid hem moest pijpen. Dat wilde ze niet. Opeens
had hij haar vanachteren bij de keel gegrepen. Toen ik dat allemaal hoorde dacht ik "Dat kan ze niet verzinnen,
dat soort dingen heeftz,e nooit van mij gehoord, dat moet ge\ryoon waar zijn."
Louis zei ook dingen tegen haar van "ik ga je verrnoorden." Even later vertelde Louis tegen Astrid dat hij haar
niet ging vermoorden maar dat zij (Astrid) zijn wiendinnetje mocht worden. Dat was dan meer een mededeling,
een hele eer want hij verlangde daar niets voor.
Toen hij haar blj de keel had gegrepen heeft hij haar op bed gedrukt. Ze vertelde dat ze dacht dat ze doodging.
Ze kon geen lucht meer krijgen.
Opeens, zo veÉelde zn,liet hij haar los met de mededeling dus van: Nee ik ga je niet vermoorden, je mag mijn
wiendinnetje worden." Ook vertelde ze mij dat Louis haar dingen had gezegd over de duivel. Dat kan ze ook
niet verzinnen want dat soort dingen zei die ook allemaal tegen mij. Hij had wat met de duivel en satan. Hrj ging
ook naar de Satanskerk. Vy'aar dat ding zat en wat dat precies inhield weet ik niet. Hij vertelde wel dat daar de
meeste gruwelijke dingen gebeurde, offlers brengen en zo. Louis vertelde raij dat ze z*lfs in de satanskerk bang
van hem waren.
I uitdrukking is me van hem ook altijd bijgebleven en nog steeds. Die uitdrukking
de duivel moet een lange lepel hebbenj'

luidt "Wie

soep

wil

eten met

Nadat hij Asfid had losgelaten en dat gezegd had toen'begon hij geloof ik weer over dat hij gepijpt moest
worden. Toen schijnt zs iets gezngd te hebben van mijn handen. zijn helemaal nat van het zweet en mag ik ze
even wassen. Ze is dat toen gaan doen màar hij omsingelde haar daarbij wel. Ze schijnt toen ontsnapt te zijn en
geroepen te hebben: "Henk, Henlq hij wil me vermoorden.'

Ik weet niet of die Henk ook daadwerkelijk te hulp is geschoten.
Die hele zaak zau zich hebben afgespeeld hebben in de avonduren toen het al donker was.
Van wat ik van Astid hoorde moeten meerdere mensen haar hebben horen roepen om hulp.
Astid woonde daar alleen. Het was een heel klein woninkje. Astrid had al nare dingen meegemaakt. Zeheeftme
het weleens verteld maar ik weet het niet meer.
Iets ion de jeugd of zo. Zij is toen met verkeerde wienden in aanraking gekomen of zoiets.
Zij moet nu een jaar of 25 zijn.
Het is een hele lieve meid.
Ik heb haar uiteindelijk overgehaald om aangifte te doen tegen Louis. Volgens mij is het toen wel een melding
geworden maar geen aangifte. Het waarom weet ik niet.
Ze wilde dat namelijk niet want ze was doodsbang geworden voor Louis. Ze was bang dat hij haar zou
doodrnaken. Daar had hij ook rnee gedreigd.
Vanaf dat moment heb ik Astrid eigenlijk niet meer gesproken. Datzeg ik eigenlijk verkeerd, ik heb toen in die
periode wel een een tijdje bij mijn moeder gewoond dus wel gezien maar niet meer echt gesproken.

Ik overhandigjullie nu een agenda
hem niet meer terug.

uit 1998,

een silver class. Deze rnogenjullie hebben voor onderzoek. Ik hoef

Wat ik ook nog wil zeggen is iets over de moeder van Louis.
Zeheet van Dijk.
Louis had toen hij met jou ging, ergens in 1997, ruzie met zijn moeder. Hij dacht naurelijk dat zijn moeder mij
hoer noemde. Hij werd daar boos om. Dat vond ik vreemd omdat hij mij wel vaker zo noemde en nu zijn rnoeder
het zei vond hij dat erg!
Hij werd ontzettend agressief tegen z'n moeder en dreigde rnet van alles. Ik z-ag dat hij zijn moeder beepakte en
achterover tegen een kast gooide. Ik greep Louis toen beet en trachfte hem los te krijgen van zijn moeder. Dat
lulcte niet. Hij hield toen een vinger van zijn moeder, echt dat wat ie bij mij ook deed en zei: "Vannacht gaat
jouw boot in de fik." V/ij, Louis en ik zijn toen weggegaan. Toen we wegliepen zagen wij dat de moeder van
Louis in paniek wegvluchtte naar de overbuurvrouw. De naam heb ik wel geweten lnazu nu weet ik hem niet
hêêt

De moeder van Louis heeft mij heel vaak gewaarschuwd voor haar zoon zo van: "Renet ga nou weg bij hem
want hij is gek hij is gek, zijn vader was ook gek." Ik hoor het haar nog zo zeggen. Het was touwens een
vreselijk lief mens. Zebetzalde de huur voor hem want hij zoop alles op.
Ik vind het allemaal heel erg voor d'r, ook dat ze d'r kleinzoon niet meer ziet. Ze was zoooo apetrots op die
Zoran. Zewas helemaal weq van hem.
Onder de boot van Ai. *o"01. moeten volgens Louis wapens liggen en de buit van diverse overvallen.
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Vy'aarom onder de boot? Nou dat schijnt een keer in paniek overboord te zijn gegooid. Het lag naraelijk in de
boot van zijn moeder maar toen hoorden zn dat er politie aankwam en toen hebben ze het over boord gegooid-

Met wie Louis was weet ik niet.

Wat ik me nu opeens ook herinner is dat de moeder van Louis me vertelde dat Louis toen hij ongeveer l0 jaar
was al ontzettend agressief kon worden als na school zijn broodje rosbief niet klaar stond. Heel apart. Hij werd
dan ontzettend boos, ging helemaal uit zijn dak.

Tot zover deze verklaring. Mocht me nog meer te binnen schieten dan horen jullie het. Er schiet me nog \trat te
binnen. Louis heeft nog een wiend genaamd Paul Kremer (fon). Ik weet niet of hij een Hells angel was of is.
Volgens rnij heeft hij wel iets te maken met een of andere motorclub. Samen met die Paul zou Louis het
uitgangsleven in zaandam hebben geterroriseerd. Ze dronken daar gratis en haalden er geld uit de kassa. Ze
deden dan ook aan protectie.
Paul woonde destijds in Zaandarn. Louis zei weleens tegen mij dat ik de naam Paul Kremer maar eens tegen de
eigenaresse van The Nightclub moest zeggen om te kijken wat de reactie was. Die zou heftig zijn. En inderdaad
neU it aie naam weleens tegen Janny gezegd . Uit haar reactie kon ik wel zien dat die Paul een heftige jongen
moet zijn geweest. Hoe en \ryaarom weet ik niet meer precies.
Paul schatte ik destijds als een dertiger en hij oogde een bee$e als een gabber. Ik heb hem weleens ontmoet.
Ik weet niet meer precies hoe groot hij was. Het is zo'ri popie jopie figuur.
Hij zou een keer sàmen met Louis iets geflikt hebben waar Loljs 6 maanden voor had gehad. Hoe en wat weet ik
niàt. tt weet wel dat die Paul daar 6 of 8 duizend gulden schadevergoeding voor had gehad en dat Louis daar
kwaad over was dat hij niet een deel van had gehad.
Wat ik ook nog weet is dat ik een keer Louis hoorde zlggentegen een wouw genaamd Paula van der Zee dat hij
een handgraná til tuut naar binnen zou gooien en ik hoorde hern letterlijk znggen dat het hem niet uitmaakte of
daar de koters blj rilÍIren.

Dezelfde paula is ook degene die later bij mijn zaak bij de rechtbank heeft verklaard dat Louis dat nooit gedaan
kon hebben gedaan orndat het zo'n geweldige lieve jongen was.
Ik neern het Éaar niet kwalijk orndat ik denk dat ze het door angst voor Louis heeft gezsgd.
Wat ik verder nog wil zegger: dat ik het heel vervelend vind dat ik me niet alles meer precies herinner. Er zíjn za
ontzettend veel dingen gebeurd in die twee jaar dat wilt u niet weten.

U vraagt mij of ik nog zichtbare verwondingen heb overgehouden aan de mishandelingen van Louis' Ja, dat heb
ik volgËns mij hoewei ik ook wel snel genees. Hij heeft her en der op mijn lichaam weleens.sigaretten op mij
uitgedrukt maar die plekken zíjn zo goed als verdwenen . Wat ik me herinner is op I van mijn onderarmen en I
keer op rnijn kuit.
Buiten dat ben ik een maand of drie terug door een plastisch chirurg geholpen aan de hele diepe kringen onder
mijn ogen en een bloeddoorlopen plek op de linkerkant van mijn neus. Die plekken had ik opgelopen tengevolge
van de verwurging door hem.
Ik heb ook nog uàt hoofdpijn tengevolge van de schoppen van Louis tegen mijn hoofd. Ik voel nog exact waar
hij me geraakÍ heeft. Daarnaast krijg ik regelmatig hartkloppingen.

Nadat ik rnijn verklaring heb doorgelezen blijf ik daarbij en onderteken ik deze."

R. v.d. Meer.
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Regiopolitie Amsterdam-Amstelland
District 5
Buteau Ondersteuning
Werkproces Tactiek

PROCES-VERBAAL

7j verhoor getuige:

Wij, Bernardus Mattheus Johannes Schagen en Hendricus Fransciscus Zwarl1es, inspecteurs van politie
beiden dienstdoende bij het Bureau Ondersteuning van het 5" dis[ict en de Dienst Centrale Recherche te
Amsterdam, verklaren het volgende:
Op maandag 6 mei2002 omsteeks 2i.40 uur hoorden wij een vrou\il als getuige. Zij gaf ons op te zijn
genaamd:

**rt****Renetta van der M E ER,*****'**
geboren te Amsterdam op

Zij verklaarde

1

januari 1967, woonplaats bij verbalisanten bekend.

ons:

dat jullie nog wat vragen hebben.
en met name de zin dat Louis gezegd zou
maart2002
Jullie laten mij Ëen snrkje lezen uit mijn verhoor van 11
vermoord."
met
koters
een
wijf
hebben: "Je moet oppassen want ik heb al eerder
heeft de zin van die koters ook meerdere
Hij
vaker.
wel
"kotersi'
woord
Dat heeft hij exact àó gezegd,.Hij zeihet
ik dus pertinent niet van Peter R de
heb
aantal
Het
koters.
vaak
twee
ook
malen tegei mij g"r"gd. Lóuis zei
..

Ik blijf bij mijn eerder afgelegde verklaringen. Ik begrijp

Vries gehoord.

Zoverkmij kan hednneren zei Louis deze zin altijd als hij mij berlreigde met het een of ander.
Hij zeidie zin exact zoals ik hem nu maar weer uitspreek: "Ik heb al eerder een wijf met 2 koters vermoord'"

wel gezegd
Louis heeft mij nooit verteld hoe hij ze vermoord heeft. Op nrijn vraag over het waarom heeft Louis
ik later
feit
heb
Dat
leven.
daÍ,,zete lasti! werden" Hij heeft mij nooit verteld dat er een baby-tje was blijven
van Peter de Vries gehoord,
Jullie vragen me verder hoe het exact ging toen Peter de Vries bij mij aan de deur kwam.
peter stond op een woensdagmiddag plotJefing in de huiskamer. Hij was in het gezelschap van Kees van der
Spek.

me op het
Ik scluok me een hoedje want ik dacht dat Peter de Vries mij kwam vertellen dat Louis wij was en hij
glaasje
water
halen'
een
spoor was. Ik moest van de scbrik eerst
verband met
Ik weet niet meer exact welke zin:ren g"r"gd .í5r-^uu ik vroeg wel aan Peter de Vries of hij in
"t
moorden
of
Louis
wist
ik
en
of
\ryas
zaakbezíg
een
ja.
met
dat
hij
PeterlertËlde
zei
Louis Hagenr.ana kwam. Hij
inleidend
een
als
zien
moesten
maar
we_dit
dat
Peler
zei
Hierop
oltweken.
vráag
had geplàgd. Ik heb die
g"rpi"L en
ik wat wist dat ik hem kou bellen. Hij gaf toen een kaartje.
en
"ls
de
hele naóht met mijn vriend Mark over gesproken. Ik wist namelijk natuurlijk wel het een
toen
Ik heb er
ander.

mij verteld dat
kwamen samen tot de conclusie dat hetbeter was om te vertellen. Waarom? Nou, Peter had
gebruiken'
kon
daarbij
alle
hulp
hij met moordzaken bezig was die Louis gepleegd zou hebben en daf hij
me daarbij
IËdacht dar als mijn huliaaarbij gebruikikon worden dat het misschien wel goed zou zijn.Ik heb
etc'\
nooit gerealiseerdàar he1 zoveelgevolgen zou hebben' TV etc
'We

even met hem wilde
De volgende dag dus heeft Mark ,Peter de Vries gebeld en hem gezegd dat ik toch wel
ik me het herinner was
zover
Voor
deur.
aan
de
nij
Vries
bij
de
praten.bezelfdJavond, na het eten loram Peter

hij toen alleen.

Hij woeg toen
Ik"zei tegen hem dat ik toch wel van een aantal dingen af wist en dat ik het hern wilde vertellen.
aangehoord'
mij
maar
verteld
uit
zichzelf
niets
dat
moment
op
zeker
wat ik w]st. Hij heeft
Ik heb toen die dingeu g"""gd die ik mijn vorige verklaring al uitgebreid heb beschreven.
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Op een gegeven moment vroeg Peter aan mij of ik van nog meer moorden wist. Ik zei toen uit mezelf dat Louis
ook tegen mij had verteld dat hij een persoon in stukken hadden gesneden en in vuilniszakken gedaan. Ook dit
heb ik al in eerdere verklaringen beschreven. Peter de Vries had toen een map bij zich en vroeg aan mij bedoel
je soms Joan Wilson. Jullie zeggen me dat ik ook eerder verklaard heb dat Louis mij had gezegd dat hij die
vrouw in een café in de Warmoesstraat had ontnoet. Ik weet het allemaal niet meer exact maar volgens mij heb
ik dat verhaal van Peter R de Vries gehoord en niet van Louis.
Peter de Vries liet me tegelijkertijd een foto van een vrouw met donker haar en krullen zien.
Ik had tot op dat moment nog nooit van die vrouw gehoord en ook nog nooit gezien. Toen ik het vertelde van het
stullcen gehakte lijk wist Peter de Vries keunelijk meteen waar het over ging. Maar nogmaals, ik begon eerst
over de zaak het was niet het initiatief van Peter de Vries.
Al verder met Peter pratende toonde hlj mij een map met kennelijk vermiste personen. Ik had wel de indruki dat
hij goed voorbereid was.
Ook met Peter de Vries pratende veÍelde ik dat Louis Hagemann ook een tijdje in Budel had gewoond. Toen ik
de naam Budel liet vallen zei Peter uit zichaelf iets van "He daar heb ik ook zaken van". Hij bladerde toen in die
ltvaren
map met zaken en gaf aan dat er in de periode dat Louis daar gewoond had er ook twee vrouweu
vemroord. Peter vertelde mij dat er bij I van die verruoorde vrouwen de vagina was volgespoten met Purschuim
of zoiets. Ik weet niet eens wat dat voor schuim is. Hij vertelde ook dat een van die vrouwen l5 jaar was en een
van in de 20 jaar. Die wetenschappen van Budel heb ik'dus wel van Peter de Vries gehoord.
Jullie vragen mij naar een persoon met de bijnaam ' de Manke". Nooit van gehoord.
Jullie vragen mij naar de naam Ronald Siegers. Ook nog nooit van gehoord.
Jullie hebben mij al eerder gevraagd naar andere gebeurtenissen die me nog te binnen konden schieten. Ik
herinnerde me van de week nog een voorval waarbij Louis betokken was namelijk: Het zal n 1997 geweest zijn
maar dat kan je vast nog wel navragen in cafe de Spreeuw. Ik was daar met Louis binnen. Allad, de baas van de
zaak was binnen en een Malokkaanse man die ik de bijnaam "moppersmurf' had gegegeven. Die bijnaam was
door meer mensen overgenomon. Ik was volgens mij toen vrij die dag. Normaliter werlÍe ik in cafe de Spreeuw
die tijd. De goede naam-heb ik wel geweten maar nu schiet me die niet te binnen. Allad heeft een moeilijke
achternaam.

Louis kreeg een niets zeggend conflict met moppersmur{ Het'was geen echte ruzie rnaar een msningsverschil.
Moppersmfuf had wat ar-antc3es op. Opeens werd het Louis Hagemann kennelijk teveeel want die haalde opeens
zijn M"gnum 3.57 tevoorschijn vanuit zijn broeksband en zette hem op het hoofd van Moppersmurf.
je
de haan van het wapen naar achteren. Ik hoorde Louis zeggen iets in de tant van: Als
fágeUjtertlja haalde hij-dan
lijkbleek
j"
Moppersmurf
dat
zag
ook,
je
de
rest
natuurlijk
en
kop"
Ilq
noot
schiet ik
1" $ot" bekniet houdt
*"ia. Wii hoorden allemaal dat mojpersmurf wel duizend keer zijn excuses aanbood. Op een moment haalde
genomen
Louis het wapen weg en is moppersmurf de zaak uitgerend. Allad heeft Louis toen mee naar de keuken
zou
problemen
de
in
anders
hij
daar
wilde
doen
meer
dat
nooit
hij
of
Lo,ris
en ik liep -"". .q,llud uroeg a*
komen en hij zo zijnzaakkwijt zou raken.

AI pratende schiet me nog iets te biruren uamelijk dat Louis Hagemana een man genaamd Karim
telefonisch bedreigd heeft. Ik zat bij Louis en hoorde dus maar I kant van het verhaal.

eens

Karinr is een broer vau Allad hierbóven genoemd. Louis zou een handgranaat de zaakbinnengooien. Met de
Het is met een
zaak moet dan cafe de Spreeuw bedoelt worden. De reden ontrent de bedreiging weet ik nietsisser afgelopen want de handgranaat is niet gegooid.
naar
Er schiet me nu iets te binnen over de vraag van die Manke. Ik herinner me nu opeens dat Louis Hagemann
mij
Volgens
doeu.
man
andere
een
met
dat
samen
zou
Hoom toe moest om een invalide man om te brengen. Hij
geen Hell Angels.
Álth"o, het lag in hun plaruring, ik weet niet of het uitgevoerd is. Die invalide zou in een rolstoel zitten en
geval de jaren
crimineel zi.;n. Het hoe en *uuio* weet ik niet. Ik praat nu over het 1997,1998 denk iki. In ieder
dat ik met hem omging.
Louis er
Jullie vragen ndj náar áe omstandigheden dat ik er van gehoord heb. Als ik het me goed herinner heb ik
details
volgens mij heeft hij er ook nog wel eens iets van verteld. De
weleens telefonisch over horen pruiro
"tr
Ja wacht er schiet me weer iets te binnen. Die andere man moet
go"d
h"rinneren.
*"",
niet
kan ik me echter
Ramon geweest zijn. Dat is-die blonde jongen met pijpenkrullen waarover ik al eerder verklaard heb.
zijn
Met hem zou Louis d1e moord mo.t"n pl"g.n. Ik weei voor duizend procent zeket dathet in Hoom moet
die
weet
niet
of
ik
uogmaals
Maar
geweest. Die invalide man zou in een kast van huis hebben ntoeten tvonen.
moord wel gepleegd is. Louis was daar heel wazig over.
Hoe langer ik-er over nadenk maar die invalidernan zou best eens Ronald hebben kunnen heten.
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Jullie vragen me nu naar het feit dat ik bij het programma van "Het spijt me" ben geweest. Ik zal vertellen hoe
dat ging.
tt zàt ein keer met mijn vriendin te kijken naar dat progamma van Caroline Tensen. Mijn vriendin heet Sheiia
van Klingeren. Ik heb toen voor de grap met de redactie gebeld en gezegd dat ik de kat van mijn vriendin over
het balkon had gegooid en dat je daar spijt van had.
Tot nrijn grote verbazing werd ik de volgende dag teruggebeld door de redactie van dat Progralnma en is er een
item ván gemaakt. Het is toen opgenomen en ook daadwerkelijk uitgezonden. Uit die hele uitzending bleek wel
dat het een grap was want ik kon mijn lachen amper houden.De hele zaallag dubbel. Later ben ik nog
teruggebeld door de redactie met de vraag of het nou echt gebeurd was van die kat of dat het een grap was. Dit
deden ze omdat ze kennelijk aanvoelden dat het niet waar gebeurd was.
Ik lieb toen maar eerlijk verteld dat het een 'meidengrap' was geweest. De redactie baalde wel en vroeg of wij
dat niet verder wilden vertellen.

Als laatste vragen jullie mij nogriraals waarom ik alles veÍeld heb over Louis Hagema:rn'
Ik heb alles u"tt lá, niet omdat ik bang ben dat hij vrij komt maar om de moorden op te lossen.
Het is overigens wel zo dat als Peter de Vries niet gekolnen was dan zou ik het nooit uit mezelf gaan vertellen.
Waarom dan niet? Omdat ik helemaal niet meer aan die zaken dacht, ik was er niet mee bezig.
die
Nu peter de Vries kennelijk met die moorden bezig was en hij mijn hulp vroeg had ik zoiets van laat ik hem
hulp dan maar geven.
zitten
Ik wist zelf ook wel wanneer Louis vrij zou komen en als ik had gewild dat hij langer achter de tralies zou
was ik uit me zelf wel naar de politie gestapt.
Nadat ik mijn verklaring heb doorgelezen

blijf ik daarbij

en onderteken

R. v.d.

Opgenraakt op ambtseed, Amsterdam 06mei2002'

ik deze."

