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Bevindingen PROCES-VERBAAL

Wij, Rudy Schoenmqker en Hendrikus Frqnciscus Zwarï jes, beiden
inspecteur von de regiopolitie Ámsterdom-Amstelland verklaren heï volgende;
Op vrijdog I febru ori 2OO? hoorden wíj een vrouw ols getuige in het koder vqn

het onderzoek naar de moord c.g. doodslog op ?. Bolhoar en haor twee kinderen.
De getuige gaf ons op te zijn genoomd:

***Renetto von der M E E R,***
geboren te Amsterdom op 1 jonuori t967, verblijfploots bij verbolisonten
bekend.

Zij verkloorde ons:

"fk ben een ex-vriendin von Louis HAGEMANN. Ik heb met Louis in t996-1997
tot 1998 een relatíe gehad. Uit deze relqtie ts een zoontje geboren genoomd

Zorqn. fk heb nog een zoontje die eerder is geboren genoomd Joey. De vqder vqn

Joey is de exlïell Angel genoomd R,inus MEERVELD. Rinus is doodgeschoten in

Hoofddorp.
Rinus wos de oprichter von de stripclub de Vikings in Zondvoort.
Rinus en Louis kenden elkoqr vqn de Hell Angels. Zij zsten sqmen in de hondel in

cocqine. Rinus is op een gegeven moment uit de HelJ Angelclub gestopt. fk geloof
dqt Louis eveneens lid is geweest, of nog lÍd is von Hell Angels. Beide monnen zijn
een tijdje goede vrienden geweest.

Er is op een gegetien moment ruzie ontstoqn en Louis heeft toen Rinus in één of
beide ormen geschoten. Beiden stonden tegenover elkoqr woorbij Louis ols

eerste wist te schíeten.
R,inus vertelde mij wel dot Louis gek wos. fk zou bijvoorbeeld nooit mogen

vertellen dqt ons zoontje vqn Rinus wos wont onders zou Louis mij en ons zoontje
vermoorden. Ik mocht dit niet vertellen vanwege die ruzie tussen Rinus en Louis.

fk kende Louis toenhelernool nieï en vond datgene wot Rinus verïelde
overdreven.
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fn ieder geval nodot Rinus wos doodgeschoten liep ik eens over de Von der

Pekstroot te Amsterdqm met mijn zoontje Joey.

Ik hqd net boodschoppen gedoon en hij liep het caf éhet Noorderlicht bínnen.

Het duurde evenvoordot troey terug kwom dus ik ben ook nqor bínnen gegoon. fk
zag dot Joey ochter de f lipperkast stond, Toen ik hem vroeg hoe hij oqn dat

geld wos gekomen vertelde hij dot hij geld veneen mqn hod gekregen Deze mon

stelde zich voor qls Louis. fk vroeg hem of hij een Hell AngeJ wqs en of híj Rinus

hod gekend. Ik schrok eigenlijk von mijzelf dqt ik Louis door zomoqr noor vroeg

ondqnks de eerdere woqrschuwing von Rinus.

Louis stond mij toen erg vreemd oqn te kijken en nog meer toen ik hem vertelde
dot mijn zoontje ïoey, de zoon von Rinus wos.

Louis wos dqor erg enlhousiost over en wij rookten oon de proot. Hij vroeg ons

uit eten woorop ik ingegoon ben. Het vreemde wos olleen dot hij ons lqter
meenqm noor Angelsploce op de wqllen te Amsterdam. fk vond dot nou niet een

gelegenheid woqr ïoey en ik op onze ploots wqren. fn ieder geval heeft Louis ons

foter met een tqxi nqor huis gestuurd.

Louis 6leek eveneens ín Amsterdom-Noord te wonen enbegon longs te komen bij
mijn woningLoonweg 87. Nq enige tijd kregen wij een relqtie en 3 maonden loter

wos ik zwo;nger geworden Louis.

Louis wos erg lief voor mijn zoontje Joey. Dit woren moqr weinig mensen omdqt

Joey een HDHD (hyperoctíef) kind is. Louis deed von olles met hem zools vissen

en spelen. Ook mocht hij bij Louis op zijn schouders zitten en mocht hij overol

mee noor toe.
fk schokelde toen eígenlijk om vqn huismoeder noqr kroegmoeder, want Louis

nom ons vook mee noor kroegen.

Louis vertelde mij dot hij 9 jaar gevangenhod gezeten. fk vroeg hem woorvoor

wont 9 joor is een hele tijd. Hij zei dot hij onschuldig hod gezeten voor het

gooien von een hondgronoot nqor een politiewogen.

Op een gegeven moment zsten wij, Louis en ik, weer eens in het Noorderlícht.

Louis v?oeg mij of ik mee wilde goqn nqqr Non Sfop. Dot bleek een seksclub in

Ámsterdqm Noord te zijn. Het ging niet om neuken zei hij nog. fk vroeg Louis of

hij een gootje in zijn hoofd hod of zo.Het volgende moment werd ik von mijn

borkruk geslogen door Louis en log dizzy op de vloer.

Louis verliet het Noorderlicht. Terwijl ik op de grond zot bij te komen vertelde
de eigenaar/barbediende dqt ik het caf é uit moest om problemen te vermíjden.

fk wqs door beledigd over omdot ik vqn mijn kruk geslagen wos en niets gedoon

hod. Uiteindelijk ben ik toch noqr buiten gegaon en noar mijn outo gelopen.

Bij mijn outo oongekomen zag ik Louis scheldend en tierend op mij of komen. Ïk
wqs een kutwijf en hij wilde de motor von mijn outo kopot schieten.
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Tk zag dot hij een vuurwopen in zijn hond hield. Ik heb mij vervolgens
omgedrooid en ben op mijn nooldhokken rustig weggelopen. fk hoorde toen dot er
geschoten werd. De kogels vlogen longs mij heen. Onderwijl wqs Louis nog steeds
oqn het schelden.

fk ben lopend noor huis gegaan en doqr stond Louis ol. fn het tropportool, wqqr
iedereen kon meeluisteren heef'r hij weer vreselijk stoon schelden en vloeken.

f k wos een kutwijf , konkerhoer, negerneuker en weet ik veel von wot ollemqol

niet meer. Mijn moeder poste op mijn zoontje in mijn woning en ik ben

binnengegoqn en Louis liep weg.

Loter zijn er excuses gevolgd. fk wqs toen ql bong voor Louis geworden moqr

durfde hem niet meer af te wijzen. Kort doornq ben ík zwanger geworden von

Louis.

Louis is een mon wiens stemmingen niet zijn tá peilen of te voorspellen. Áls

voorbeeld hiervan kon ik U noemen dot ik op een moment soep oon het mqken wos.

Louis rqokte geirriteerd om iets onduidelijks enwerd steeds bozer en

qgressiever engebruikte don uiteindelijk geweld woorbij ik in elkoo? geslagen

werd.

Louis wilde ook dot ik verdovende middelen voor hem in mijn huis gíng beworen.

fk wilde dot niet en zei dat tegen hem. Louis werd kwoad, pokte eieren uit de

koelkost en gooide die eieren kopot op de vloer. Doqrno pokte hij mij bee'1,

gooide mij op de grond en trok mij met geweld oon mijn horen door die eierbende

op de vloer. Onderwíjl kreeg ik troppen en moest ik overgeven. Doorno sleurde

hij mij door die smurrie van eieren met mijn eigen overgeef sel heen. fk ben even

buíten bewustzijn gerookt wqnt ik kwom weer bij toen er een emmer woter over

mij werd uitgestort.Doornq kreeg ik weer kloppen en moest ik die rotzooi

opruimen. fk hod dit min of meer verdrongen en dqt komt nu ollemool weer terug.

fk log op een gegeven moment 's nqchts in mijn bed toen Louis qqnbelde. fk wqs

toen hoogzwonger. fk zog dot híj voor míjn deur stond in het gezelschaP van een

Mqrokkoonse jongen. De nqom vondezejongen kqn ik mij nu niet herinne?en moor

hij werkte voor Kodhqr die in Amsterdqm-Noord in softdrugs hondelde.Louis en

Kqdhor werkten wel eens somen.

Louis schreeuw de en tierde weer en ik heb hem binnengeloten. Toen Louis binnen

wqs heeft hij mij zo in elkqor getrapt en geslogen dot ik er gekneusde ribben en

blquwe plekken oon over hield. Tkkreeg ook nog een zware messinglomp op mijn

kop. Hij schopte mij toen ook met zijn schoenen met iizeren neuzen. fk heb

sindsdien nog steeds hoofdpijn wot kennelijk nief meer weggaat.Tnieder geval

hoolde hij toen 2 kilo cocqfne op die hij in mijn huis bewqorde. Die Morokkoqnse

jongen is niet binnen geweest in mijn woning. Hij woont ergens in Slotermeer.
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Uit ongst voor Louis enïer bescherming voor mijzelf heb ik gevroagd of mijn
moeder bij mij kwom inwonan wot zij ook gedoonheeft. Moor zodra mijn moeder

er níet wos kreeg ik weer kloppen von Louis.

Een qnderekeer wqs het zo dot het zoontje von Louis, genoomd Louistje, bij ons

logeerde. Louis zei de kinderen welterusten en ik stond in de

sloopkomerdeuropening. fk heb toen per ongeluk het licht uiïgestoten en Louis is

kennelijk met zijn voet tegen het hoofd von kleine Louistje oongekomen. Die

schrok kennelijk enbegon te huilen. Ik heb onmiddellijk het licht weer

oongedoon en ik zog onmiddellijk dot Louis in opperste rozernij rookte. fk werd

toen in het bijzijn von de kínderen in elkoor geschopt. Louistje schreeuwde de

hele tijd: "Popa het is niet erg, stop nou". Toen ik op de grond lagheeft Louis mij

gedwongen dot ik mijn excuses moest oonbiedên oon kleine Louistje.

Louistje is de zoon von Louis en Christine PfONïEK. Zij woont in Budel in de

Utrechtsestraqt. Het nummer weet ik niet. Zij heeft ook nog een dochter

genoomd fndiro. Dot is geen kind Louis.

ïoen ik bijno moest bevollen von Zoron lo9 ik in het ziekenhuis en kwom Louis

sqmen met eenvriend von hem genoomd Roymond. Deze vent is eenvaste klont in

het Noorderlicht enheeft blonde pijpenkrulletjes. Ze maakten eenherrie op de

zoal en woren dronken. fk heb ze vonuit mijn bed met moeite kunnen overtuigen

dot zij noor huis moesten goqn woor mijn moed er en Ioey op hen zouden zitten

wqchten.

Voor bovenstoond waS het zo dot wij, Joey en ik, mee moesten nqor het

Noorderlicht. Louis werd weer stomdronken en ik wílde noor huis. Ioey werd

steeds vermoeider en op een gegeven moment zijn wij don toch weggegoqn. Joey

stqk onvoorzichtig over en ik kon hem nog net voon een outo wegtrekken. Louis

deed helemqql niets. Eenmoql in de quto, dronken notuurlijk, wilde Louis oPeens

nqor McDonqld. Joey begonte huilen wont die wilde noor z'n bedie. Louis begon

toen dot monnetje uit te schelden met "kutkind" en w.eet ik veel wot allemool. Om

weer tot rust te komen gof ik toen qon Louis dot wij wel noor McDonold zouden

kunnen goon. ïerwijl wij door stonden stopte Louis uit de quto en wos verdwenen.

fk heb hem nog gercepen enben hem goon zoeken wqnt ik wos bang dot er weer

wat zou gaan gebeuren ols ik hem niet kon vínden.

f k kon hem echt er ne?gens vinden en ben noor huis gegaon en heb troey eindelijk

in zijn bedje gelegd. Mijn moed er vertelde toen dot Louis ol longs was geweest

en een plostic tosje uit de sloopkomer hod weggepakt en onmiddellijk weer wos

vertrokken.
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fk schrok door ontzettend von, wont in dat plostic tosje hqd Louis zijn Mognum

3.57.
f k heb toen wot tegen mijn moed er gezegd dot ik nog even weg moest en ik ben
Louis gaon zoeken. Met zijn wopen bij zich kon vqn olles gebeuren fk kwqm hem

op stroot vlok bij mijn woning tegen.Tk zag dot hij zÍjn wopen, die Mognum 3.57,
richtte op mij. fk ben toen even von verbozing stil blijven stqqn. Tk zag dqt Louis
bleef richten. fk ben toen ochter een outo gesprongen en hoorde een honde knql.

Plotsef ing wqs er een Marokkqqns meisje bij mij die ik nooit eerder had gezien en
dqornq ook niet meer gezienhe6.Zij kolmeerde mij terwijl ik huilend qchter die
outo zqt. Je bent niet geraakt zei zij dus doe rnoor rustig. Je bent niet gerookt.
ïrillend op mijn benen ben ik terug nqqr huís gegaan. Louis wqs verdwenen. fk
wos toen nog zwanger von zijn kind en hij schoot op mij!

Een dog loter kwqm ik Louis wee? tegen en woó heel erg bong. Louis wos toen erg
rustig en v?oeg wqt er oon de hond wos. Hij wist het niet ineens meer! fk heb

hem toen verteld wot er was gebeurd de ovond daqrvoor. Hij geloofde mij niet.
Doorno pokte hij die Mognum enkeek in het wopen enbegon vreselijk te lqchen.

Er is er één weg zei hij verbaosd en vond het ollemoql vreselijk groppig.

Ik hod mijn moeder verteld von dit schieten entoen zog míjn moeder Louís stoqn
op stnoot. Ik of mijn moeder hod Joey op de orm en tkzag dot hij zijn Mognum

weer op ons richtte. Wij zijn toen onder het bed gedoken moor er gebeurde toen
verder niets.

fn het VU wos ik net bevqllen von Zorqn toen Louis mij zou ophqlen om 08.30 uur.

Eindelijk om 11.30 uur zo9 ik opeens zijn koppie qchter de deur verschijnen.
Híj bleek sqmen te zíjn met Koen von de APK gorage op de Popoverweg. Beiden
woren stomdronken. Koen viel nog en ik heb hem nog net weg kunnen duwen want
qnders wos hij op het wiegje vqn de nel geborenZoronterecht gekomen.

fk droeg toen nog een luier en wqs nog gehecht von de bevolling. fk kon

nouwelijks lopen. Louis begon mij toen luidkeels uit te schelden voor kutwijf en

konkerwijf etc. Híj wos met mijn outo gekomen een verloogde BMW. Hij wos toen
weer zo boos dot hij de outosleutels naor de andere kont von de gang gooide. Er
wqren op dot kobqol ollerlei broeders en zusters gekomen. Louis werd nqqr

buiten gebrocht of is zelf gegao'n en mel een broeder 6en ik teruggegoon noor

mijn kroomkomer. Door wos Koen nog sleeds die míj vroeg woorom ik zo idioot
deed. fk wos toen net bevollen. fk heb Koen gesmeekt weg te goon wat hij op het
footst ook gedoon hod. fk ben naor mijn auto gereden in een rolstoel. fk zog dot
mijn mooie outo helemaql gerdineerd wos. fn de outo wos ook nog de hond zijnde
een Stoffordshire terriër. fn de qsbok logen ollemqol gebruikte condooms.
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fk ben meï een tqxi noor huis gegoqn en een buurvrouw heeft loter de quto

opgehoald. Áon dit geheel heb ik een nekstress overgehouden vqn de sponning. fk
kon toen plotseling mijn hoofd niet meer recht op houden, dqt viel steeds opzij.

Een poor dagen lqter kwqm Louis longs met Bennie Bokker, die op eenhoekvqn de
Meeuwenlaon woont, schuin tegenover Dirk vqn de Broek. Deze Bennie Bqkker is

een grote mof kees. Zij kwomen "kindje kijken".
Notuurlijk volgde er weer excuses en Louis vertelde dot hij noqr Non Stop wos

geweest.

Weer lqter wqs het zo dot ik het finoncieel niet zo 6reed wont ik hod een klein

uitkerinkie. fk kwqm Louis tegen en hij zei dat hij een tos met boodschoppen

voor mij hod met onder meer luiers. fk ben met tegenzin meegegoon en vlok

voordot wij zijn woning binnengingen zog ik dot er 3 Morokkoonse jongens vlok

voor de deur von Louis stonden. Louis vond doi mqqr niks en deed de deur op slot.

fn ieder gevol bínnengekomen pakte hij een mes onder de bonk vondoon en zette
dqt onmiddellijk met de punt op mijn keel. Hij gof mij een soort von wijnglos met
bruine drob. fk moest dat von hem opdrinken. fk wilde dot niet wqnt ik docht dot
ik vergiftigd zou worden. fk trilde hevig met mijn honden en ik brocht het glos

naor mijn lippen mqor deed net of ik het vqn de sponning uit mijn honden liet
glippen. Het glos viel op de bonk. Toen werd er geklopt op het roqm of op de

deur. Louis gooide mij op de grond en duwde met zijn duim tegen mijn
voortonden. Hij zei dat ols ik geluid maokte hij mijn voortonden er uit zou duwen.

Even loter liet hij mij los en kon ik de boodschoppen pokken en oprotten. Thuis

heb ik dit niet oon mijn moeder verteld.
Mijn tonden hebben hierdoor nog een tijdje los in mijn mond gezeten.

Nog weer lqter belde Louis mij eens eenkeer op. Hij hod net Louistje
weggebracht noor Christíne in Budel en stond op het C5. Hij 5edreigde mij en

wos helemool door het dolle heen. Woorom weet ik niet.

fk heb toen uit ongst de politie gebeld en gezegd dot Louis er oonkwom en dot ik

bong wos. fk drukte hen dqorbij op het hort dqt zíj niet longs mochten komen.

Kort doorna werd er gebeld en tot mijn schrik stonden door twee politieogenten.

fk schrok mij door suf von wqnt ík hod nog zo gezegd dot zij niet longs moesten

komen moqr wel e.e.a. in de goten moesten houden. Louis had, zo bleek

ochterof ,die politieouto zien rijden en hqd zijn vuurwopen in de bosjes verstoPt.

Terwijl die agenten binnenworen heeft Louis mij luidkeelsbedreigd met de

termen:"Jeweet wqt ik ga doen ,hé . fk snij je oon stukjes" De politie heeft dit
gehoord mqor deed echter helemool niets en zijn weer weggegaan. fk wos door

erg verbaosd over.

Doqrno sloeg Louis mij weer helemqql kopot enben ik noqr mijn moeder gevlucht.

6
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ïijdens een ruzie zei Louis een keer dot hij iemond oon stukjes hod gesneden-
Hij vertelde toen dot somen met een ander, een vriend, iemqnd in de badcel in
stukjes hod gesneden/gezoogd. Dot wos in zijn huis geweest. Er stoqt mij iets bij
dot het in Amsterdqm-Oost moet zijn geweest, misschien de Sumotrostroot. Hij
hqd die in stukken gesneden persoon leren kennen in eenkroeg. fk weet niet of
he'f een mon of een vrouw wos. Het wos nogol eenkarwei geweest. De stukken
woren ineen vuilniszokkengesïopt en hup weg ermee. Hij vertelde mij lachend
dqt met een afgesneden orm in de hond, deze orm werd uitgestoken zools je
iemond een hond geeft. Ook, zo vertelde Louis, wqs er tijdens het zagenlsnijden
zoiets gezegd qls: Pok er effe een bnoodje bij dqn kunnen we soppen.

Nodqt hij dit in een ruztehad gezegdheeft hij deze gebeurlenis nog diverse
keren verteld.

Ook vertelde hij mij dot ql eens eerder een wiif met koters hqd vermoord. Toen

hij dit zei was hij dronken en vertelde er verder niets meer over. De volgende

dog of inieder geval lqter heb ik Louis hier nog eens nqor gevraagd. fk vond het
nomelijk onvoorstelboor dot Louis kinderen vermoord zou hebben. Híj zou

kinderen wel kunnen sloon moor vermoorden kon ik niet geloven. fk heb er
diverse keren noor gevroogd.

Ik heb ook eens ook de nqom vqn die vrouw gevraagd die hij vermoord zou

hebben. Hij ontwoordde mij toen: "Corínno" De reden voor het vermoorden von

Corinno en die kinderen zou zijn geweest dqt Corinno lostig wqs geworden.

Ik heb een poor keer oon Louis gevraagd of dit echt wqqr wqs. Hij ontwoordde
toen Jo, het is echt gebeurd en met jou gebeurt hetzelf de ols je het oon de
politie verteld.

fk zot eenkeer met Louis in het Noorderlicht toen hij mij een mon oonwees. Hij
zei dat die mon een vriend von Ruudje von Eff eren wos. Die hodden ze laten
verdwijnen. Díe Ruudje wss meegenomen noor Spoornwoude en dqor in een vot
met zoulzuur gestopt. Doorvoor wqs hij misschien eerst doodgeschoten. fk
kreeg in ieder geval de indruk dqt Louis hier zelf niet bij betrokken wos moor

dot hij er dus wel vonqf wist.

Tijdens een nqcht voorofgoond oon Koninginn edagwerd Ík eens gebeld door

Louis. fk moest naar café de Bult komen. Dqt is een café in Amsterdom-Noord.
Hij wos toen somen met Dirk Sigoqr en Johnny Helsloot. fn het cof é vroeg Louis

hoe het nou verder moest goon met ons. Doqrno ging hij noor het toilet en toen
hij terugkwom stonden zijn ogen zo roor. Hij ging toen, mel de twee monnen die
ík net noemde, in gesprek. Dot gesprek ging over drugs, mensen in België koud

moken en schulden of lossen.
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Ook kwam ik Louís eenkeer tegen dqt ik eenflesje wijn wilde kopen. Hij vertelde
toen dot hij thuis een fles hod stoon. Dat wos goedkoper don kopen. f k ben met
Louis meegelopen moor wilde zijn woning niet in. Uiteindelijk ben ík toch

meegegaan zijn woning in. Toen ikweg wilde goon voelde ik dot Louis mij bij keel

greep en mijn keel dichtkneep. fk voelde dat qlle lucht uit mijn lichqom

verdween. fk voelde dqt Louis mijn ormen op rug brqcht en mijn hqnden vqstbond

met een woslijn. Nu go ik je vermoorden kreng zei hij. Uit ongst ploste ik in mijn
broek. Ondertussen werd mij keel nog steeds dichtgeknepen door Louis. fk
hoorde toen onderwijl een soort gezoem door de druk op mijn keel. fk voelde

dot hij mijn kleren uittrok en mijn slipje stukscheurde. fk voelde dot ik geneukt

werd en dot Louis in mij kloorkwqm. fk docht dot ik doodging en ik kon met mijn

voet een tofeltje omtroppen. Louis is dqordoor kennelijk uit zijn ogressie

gerookt. Wot f lik jij me nou, zei hii. Ik was blij dat ik nog leef de, de tronen

kwqmen uit mijn ogen.

Je hebt je eigenbezeken, vies wijf dot je bent. Doordot ik zolong en zo stevig

op mijn keel wqs gedrukt kon ík nouwelijks nog proten. fk ben toen naor huis

gegaon. Nee Louis heeft mij thuisgebrocht.
Louis zei bij het ofscheid dqt ik wel zou weten wqt er zou gebeuren ols ik dit oon

de politie zou vertellen.
Mijn moeder wos thuis en heeft toen gezeqd dot ik oongifte moest doen von

verkrochting wot ik ook gedoon heb.

Noor oonleiding van deze verkrochting von mij zit Louis nu in de gevongenis.

fk durfde niet meer thuis te komen enben vio Blijf von mijn lijf-huizen

ondergedoken.

fk hod Louís ook wel eens gevroogd of hij geen zín hod om terug te goon noar

Hell Angels. Hij sprok dqqr nomelijk veel over. Dqt het zo een mooie tijd wos

geweest. Hij gof oqn dot hij geen zinmeer hqd om door noqr terug te goon.

Louis hod vroeg er een vriend die hij Lou Lou noemde. Die mqn heette ook Louis

en was/is eenHell Angel.Tkgeloof dot hij vlok bij Louis heeft gewoond in

Amsterdom Noord. Hij ging doqr vroeg;er en loter veel mee om.

Louis ver'feldemij ookdot hij 10 juweliers hod overvollen. Hij hqd ook eenkeer

op zijn zwarte motor een juwelier in het centrum von Amsterdom overvqllen. Hij

wos toen bong dot de politie er ochter zou komen en heeft toen de buit van die

overvql onder de woonboot von zijn moed er gegooid. Mogelijkliggen er ook

wopens onder die boot. Die woonboot ligt in Amsterdom Noord. Ik weet niet of

Louis zijn moeder nogleeft. Zij hod toen een vriend genoqmd Chqrles. Deze mqn

is in íeder geval overleden.
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Die moeder heeft een keer tegen Louis gezegd woqr ik bij wos: 6q weg met die
hoer van je. Louis heeft zijn moed er toen geslagen en bedreigd. Hij dreigde ook

hoor boot in de fik te steken.

Hij vertelde mij ook hij de moordenoor von de Hell Angels wos. Hij vertelde ook

een keer dot er een lijk wos wqt niet weg gemookt kon worden. Door wos toen
een emmer met moaien overheen gestort.

fn de tijd dot Louis en ik een relatie hodden kwom er eens een kennís bij mij oon

de deur. Dot wos een mon genoamd Zwarte Joop. Hij vroeg of ik wot mee ging

drinken. Hij kwom qlleen midden in de nocht.

Lqter vertelde ik Louis dqt Zworïe Joop oon de deur geweest wqs. Louis is toen

noor Zworte Joop gegsan enheeft zijn popogooi doodgeschoten en doqrnq nqqst

Joop in vloer geschoten

U vroogt mij of Louis wel eens noor míj heeft geinf ormeerd. Dot klopt. Louis

heeft mêt iemond in de gevangenis in Almere gezeten en door kennelijk mee

gesproken.

Deze mon kende mijn zusje Theo en mijn zwager Henk en wist dot zij een garage

genoomd Vitesse in Álmere hodden. Deze mon is noor mijn zusje gegaanenheeft
daar gezeqd dot Louis had geze-gd dqt hij mijn tieten erof zou snijden ols hij vrij
kwom.

Ook weeï ik míj te herinneren dot een vrouw die tegenover mijn moeder woont

(Nedersticht te Amsterdom) ook problemenheeft gehad. Het wos zo dot ik
nqdot ik verkrocht wos ben ondergedoken. Louis heeft mij toen gezocht,

ondermeer bij de woning von mijn moeder. Daor kon hij echïer niet bij de

voordeur komen omdqt er op de galerijen hekken woren geplootst. Hij is toen

noor die overbuurvrouw genoomd Astrid gelopen. Ástrid is volgens mij licht
geeslelijkgehondicopt. Astrid vertelde mij loter doï Louis bíj hoor hod

oongebeld en dot hij noor mij gevroogd hod. Zij hod toen de deur opengedoan en

heeft Louis binnengelqten. Hij is toen in hqar kqmer gekomen enheeft hoor bÍj

dekeel gegrepen en hoor keel dichtgedrukt. Hij zei dqt Astríd hem moest

píjpen. Uit ongst en pijn heeft Astrid toen in hoor broek geplost. Astrid heeft
toen gevroagd of zij zich mocht wqssen enheeft zo qon Louis weten te
ontsnoppen. Dit wos bijno hetzelf de ols mij wos overkomen dus ik weet zeker dat

dit echt gebeurd is.

Louis hod toen ik hem leerde kennen ook een vriendin genoclmd Pqulo van der Zee.
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f k lo9 een keer met Louis in bed, toen wij net bij elkoor woren roen deze vrouw
op de deuren en rqmen bonsde onder heï roepen vqn:"Louis ik weet dot je door
bent met je hoer".
f k vroeg nog oon Louis of hij die relotie nog hod en of hij dqt niet hod kunnen

ofwikkelen voordot hij met mij verder ging. f k docht dot zij 2 kinderen hod, die
zijn overigens niet von Louis. Zij woonde op de Hogedoornweg in Ámsterdqm-
Noord.

fk weet ook dot Louis voak bij een vrouw, genoornd: tonte fu\orie von de Berg,
kwom. Die woont ook in Noord met hoor dochter en kleindochter. Die tqnte rllqrie
heeft fopen informeren noor mij woor ik wos gebleven.

Von de mishondelingen en geschreeuw op mijn troppenhuis hebben mijn buren

notuurlijk ook wetenschop. fk ben toen regelmotÍg bij hen geweest. Die mqn

heette Jeon Cloude en woonde dus op de Loonweg in Amsterdom-Noord.

De nqmen die Louis mij noemde zoqls Corinno en Ruudje vqn Efferen hod ik

voordien nooit gehoord. fk heb deze nqmen uitsluitend vio,/von Louis gehoord. fk
heb nooit publicoties gelezenof gezien wqqrin deze nomen werdengenoemd."

Deze verkloring is in concept opgenomen. Aon getuige is door ons medegedeeld
dat dit een zogenoqmd kluisverbqql zou worden. Als wij zaken ui'f deze getuigenis

zouden gebruiken zouden wij hoor inseinen.

De getuige is meerdere moten tijdens hoor getuigenis in snikken uitgeborsten
woorbij het verhoor don evenwerd onderbroken. Getuige was in het gezelschap

vqn hoor vriend. Deze vriend wos genoomd:
***Mork Aoldering***

geboren op 8 oktober t973 te Dronten,verblijfploots bij verbolisonten bekend.

Aon getuigeheb6.en wij oongegeven dot wij hoor getuigenis zouden onderzoeken

en hoor loter zouden mededelen of wij ol of niet hoor verkloring in een

strofproces zouden gebruiken. De gefuige gaf\oon in een

getuigebeschermingsprogrqmmo te willen. Zijl.overhondigde een kort schrÍjven

bet r ef f end e hoor get ui geni s. D eze get ui geqisi wo rd t h i erb i j gev o egd.

i'
Op zaterdog 9 f ebruari ?OO2 nom de getui$e felefonisch contoct met mij oP en

gof oon zrch nog een detail te herinne?en. 
i

ef, moor verder rechtshondig wos.Aij vertelde toen dqt Louis linkshondig sch

11. jonuori ?002.
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