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REGIOPOLITIE AMSTERDAM-AMSTELLAND
BTIREAU ONDERSTEUNING
DISTRICT 5
AMSTERDAM

PVBnr: nízOzAfiZ

t'

ONDERWERP:I BevindingenlCetuieenverklaringen R. van der Meèr.
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PROCES-VERBAAL
Ik, Robert Paul van Rossum, stamnummer 13045, brigadier van regiopolitie Amsterdam-Amstelland,
dienstdoende aan het vrjfde district, bureau Ondersteuning, afdeling Tactielg verklaar het volgende:

,4,

GETUIGE VERKLARINGEN
Gedurende het onderzoek naar de drievoudige moordzaak met als slachtoffers C. Bolhaar en haar
kinderen Don:ra en Sharon heeft een getqj
te Amsterdam op
meerdere verklaringen tegenover de
proces-verbaal gerelateerd.
De verklaringen hebben dezelfde ste

l jan

itie afgelegd.Deze

1967

zijn afzondedijk in

een

er dieper op de inhoud ingegaan.

De verklaringen hebben betekJcing op de verdachte genaamd:

Ludwich Friedrich HAGEMANN
gboren te Amsterdam op 3 november 1955
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j,A

-.\

í\

In dit proces-verbaal worden passages weergegeven ui(éér9ban de verklaringen van R. van der Meer
Een aantal passages zijn weggelaten aangezien de stand È-n het onderzoek het nog niet toelaat dat
deze in het dossier worden opgenomen.
De weggelaten[passages hebben geen beftekking op de feiten waarvoor, door de officier van justitie,
de inbewaringstelling zal worden gevorderd.
De nog niet aan het dossier toegevoegde verklaringen en passages bevatten geen elementen die
ontlastend zijn voor de verdachjls:.

r toevoegen verklaringen aan dossier
erklaringen van R. van der Meer 211en, zodra de vorderingen in het onderzoek dit mogelijk
en. aan het dossier worden toegevoegd
PASSAGES UIT GETIIIGEI{VERKLARING
uit de verklaring van R. van der Meer worden weergegeven in een afwijkend lettertype
(Courier New, cursief) dan het door mij, verbalisant, in dit proces-verbaal gebruikte letter type (Times
New Roman).
'Waar
n de passages gesproken wordt over "Louis" wordt voornoemde Hagemann bedoeld.

De passages

Hieronder volgen een aantal passages uit één van de verklaringen van R. van der Meer.
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hoofd is-' Ik ben
ïk kan u vertelfen dat het spitsuur in nijn mee
bezig' Ïk kan
net d.it hele gebeuren onafgebroken 24-uur per dag
aan nieÈs anders meer denken'
van
riiàcns cle reTatje met Louis Hagemann, ik was nog zwanger
rk
denk
sTapen.
te
zor^n)-á;;'-";nens in 79s2, tag ik i; nijn bed
in de
tealru^ri teez moet Liin seweest. Louis beTde midden
;;;*;;àÁ
geen
Hij had
nacht aan bij nijn woning Laanweg 87 te Amsterdam'
de deut stond'
voor
Louis
dat
zag
sfeuËel. Ik keek ui t het raaln en
Hij was in het gezelschap val? een Marokkaanseljongen. lk herinner
me nu daiu hij SammY heette'
De achternaan weet ik nieË'
Wat ik van Sammy nog verder weet dat hij werkte voor een
voornameTijk in
Marokkaatase man g"nu^ a Kaddar (fon). Deze man deed
sof td.rugs maar deed ook we7 zaken met Louis '
coke' Deze
In ieder gevaT kwam Louis binnen en pakte een tas rnet
bewaarg
tas had hij, onder protest van míj, in mijn WBiLq anders zou ik de
Lteer komen wanl
;*-;;;;; rLíffis
blijven'
moe:en
heTe nacht wakker
uit te gaan'
Hij ging vervolgens richtjng de voordeur om mijn woning
begon uit
ïk zag dat. hij terug kwam Topen en ik hootde dat hij nij
gesTagen
hard
keren
diverse
te schel.den. Daarna wetd ik door Louis
box
deze
op
geluidsbox.
rk yiel toen tegen een
op ffií"haam.
vieL
is,
sËond een nessingTanp en d.ie 7amp, die nogaT zwaar
vervoJgens op nijn hàotd. Ik zag dat. hij Ëoen met zijn rechtervoet,
keer
hij d.roeg zwarte berg- werkschoeneJ? meË stal. en neuzen, tot 2 hevige
een
onmiddeTTijk
voelde
Ik
schoptg.
aan toe xegen mijn hoofQ
Het voelde aTsof nijn J:ersens
pijn en bTeef ffi.
L":gonn"n te bloeden. Ik dacht dat ik het Toodje ging Teggen. Dat
k71nkt misschien wel raar maar zo dacht en voelde ik dat. Ík ben
akt want ik wetd oPgeschrikt
kenneTijk even buiËen bewufrEi
mij werd uitgestort' Ik
water./ver
dald
meË
doordat er een enmer
naar nijn bank in de
en
6ík"n
werd. aan mijn haren oveteind
mij zeggen:
tegen
huiskamer gesleurd. Ik hoorde trouis toen
.',Íe moeË oPPasse! want ik heb a7 eens eerdet een wíjf neË koters
vermoord." Louis had. a7 eerder ged.teigd d.at' hij nijn kind uit mijn
buik zou sniiden. Ik vond dit aTTemaal heel Tuguber en eng''Í'ouis
was d.an ook zo dat. hii nij vor haat
ffidrukking
aankeek. Ik nam dit. volstrekt serjeus. lJ vraagt nij of Louis op deze
momenEen verd.ovende niddeTen had gebruikt, Ïk weet het njet' Ik heb
-Louis zelf nooiE zien gebruikenHij verJ-iet jn ieder gevaT de woning terwij]-ik vetsuft daar op de
bank 7ag. Ik had natuur-lj jk weL. zo mijn-'iermoedens dat hii
verd.ovende middeTen gebruikte. Dat baseerde ik omdat hij sowieso met
die spul 7en bezig was en hij aangaf het in het verTeden te hebben
gebruikt en het Tekker vond, zei ie.
Nadat Loujs weg was ben ik natuur]j jk over deze bedreigingen gaan
nadenken. ïk heh toen geToof nog een tante van mij gebeld. Dat was
mijn tante Sjaan in Hootn. Ik heb verteTd dat ik in elkaar was
g"ÁJ^g"n en dat ik bang was voor Louis en dat ik niet meer wist watr

ik verder moest.
Er js nog sprake van geweest dat ik naar haar toe zou gaan maar
uitejndelijk heb ik dat njet gedaan. Ik kan mij af-Leen njet
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herinneren of :k de door -Lours qeuiËe bedreigingen herhaaLd heb
tegen tante Sjaan.

jk .herr gevraagd of het echt
De volgende dag l<:r,a.zt I'ouis weet Taags
wes vêrot die vrouw met
urs zoiets zei
a-],s.. tïër, wat dan?
iemaoa
t3 ventoord ik

ffimà-*

'"tt#
jou of Taat je
Ik heb,- daarna g vraagd hoe die vrouw dan heette. Ík
mij daarop ant
e : " Corina". Op mijn vraag wa
dat hij antwoordde -9i;1-11erden te Lasti g" /

h

,7^€
uaL

.Louis
hoorde ik

I

Die uitdrukking van "Ëe -l.asËig" herkende ik weL omdat Louis dit ook
af en E.oe tegen nij zei dat ik te lastig werd. Dat. was in situaËies
dat ik noeiTijk deed over het bewarerT. van verdovende middelen in
nijn huis en l-ater toen Zoran geboren was dat wij gingen wandeJ-en
meÈ een handgranaat in zijn bezit.
ïk heb zeTf nooit gevraagd en louis heeft dat verder nj et
wat "7astig" in reLatie tot Corinna heeft beËekenE.

aangegeven

voordat Louis mij dit vertelde had ik nooit gehoord dat er jn
met 2 kinderen was vermoord. rk heb dat ook
nooit geweten tot het moment dat peter R. de Vries bij nij js
gekomen en mij verteTde dat er iffi
een vrouw
genaamd corina B1LHAAR met haar twee kínderen was vermoord.
Toen ik dit hoorde werd ik daar he-Lemaa-L koud van.

ÀmsËerdam een vrouut

d

Ik heb de zin :" ïk heb a7 eens eerder een wijf met.2 koters
vermoord" diverse keren van Louis te horen gekregen. Hoe vaak? wel
I,jp4tallen keren. lJ vraaEt mij in wat voor siÈuaties dat was dat
Loujs deze zin tegen mij uitspraJc.
Dat is zo moeiTijk want .Louis heeft mij zoveel aangedaan in zoveeL
verschiTTende situaËies dat ik nij dat nauweTijks kan herin-neren.
A7s u mij dan vraagt of dre srÈuaËjes dan vanujt een zelfde oorzaak
ontstonden kan ik u dat ook niet verteTTen.
-Loujs kon op de meest vreedzame momenten jneens opsJaan naar
bijzonder
gedrag. Er was geen peiT op te trekken wanneer
agressief
+
trouis kwaad werd.-llet was voor mij onvoorspelbaar gedrag.
Ïk kan u de keren niet exact verteLl.en dat Í,ouis die zinsnede heeft
gebruikt. ïk denk dat het tientaTTen keren is gebeurd. ïk durfde daÈ
tegen niemand te zeggen. ïk heb in mijn periode wan de reTatie met
Louis steeds op de toppen van mijn tenen moeten Jopen. Louis draagt
cor:sËanË een masker er: ik ben constant bang geweest dat hij nij en
nijn kinderen ieEs zou aand.oen
líê, Louis en ik keken een keer náar zijn handen en toe hoorde rk hem
zeggen: "De-ze handen hebben heeT veer foute dingen gedaan." rk wjst
toen genoeg

U vraagt mij verder over die zin.. .fk heb al eerder een wijf met
twee koters vermoord.',
U vraagt mi j of hij dat wel_eens ti j dens artze seks gezegd werd. Dat
kan ik mij niet herimeren. Hi j zei het meer a7s hi j erg boos was en
dat werd ie werkelijk om het mjnste geringste.
Dingen die jíj en ik normaal, vinden en niet jets om boos over te
worden, daar werd hij boos over.
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Ik heb het aJ eerder verklaard, een keer sJÍep kTeine Louis bij ons
naast zoran op de grond. Louis gaf toen eersE zoran een kus en
vertroTgens ki.eine Louis. ïk had toen net het Licht uitgedaàn.
VervoTgens raakte -Louis het hoofd van kleine -Louis die toen begon
Ëe J:uiLen. rk deed toen het Ticht weer aan. -Louis werd toen
ontzettend boos op nij, trok me aan nijn haar , sJeurde me door de
kamer heen en schreeuwde enerm tegen me. Hij gaf nij de schu-Zd dat
hij k\e{n Louis tegen z'n hoofd schopte. rk werd werkeTijk aan nijn
haren naar de grond gesTeept en werd gedwongen om kl-eine Louis
excuses aan te bjeden. Dje jongens waÍen daar dus bij en riep nog
iets van.. 'papa njet doen niet doen.,'
I
mij of ik nog verdere detajJ.s weet van die zin en of andere
daar ook vanaf weten.
ïk had het tegen mijn moeder vertel,d en mijn moeder zat er ook erg
mee. Ïk denk dat ze het tegen tante Sjaan vert.eld heeft en tegen een
buurman op Nedersticht genaamd Henk.
U vraagt

Jnensen

Tante Sjaan is ook nog ergens bíj geweest schiet me t?u te binnen. Ik
weet niet meer precies hoe dat was maar Ëante Sjaan sliep voTgens
níj bij nijn moeder en ze waren bij nij op wisite.
Tante Vera was er ook bij.
Tante Sjaan of tante Vera keek bij nij u:.t het Íaarn en zagen Louis
jn heË park 7open. Opeens hoorden wij a77emaa7 schoten. Wij namen
meteen aan dat Louís dat moest zijn geweest. Wij dachten dat hij
mrsschien zeLfmoord had gepTeegd. Dit omdaË ï,ouis besË we7 perioden
had dat hii 3epressief was. Hij had nij we-i.eens verteTd dat hij a7
eerder een poging zeTfmoord had gedaan door Tucht in zijn aderen te
spui Len.

Hij kon voTgens mij op de een of andere manier nreË verkroppen dat
ik misschien niks meer voor hem voeTde Hij voeTde dat ook. Hoe
raar het ook klinkt, ik denk da? Louis op de een of andere manjer
weJ- van nij gehouden heeft.
Hij heett weJ-eens hujLend bij nij aan mijn voeten gelegen, na weer
een mjsàandeJing t.egen mij, en zei dat hij er ontzettend. veei. spijt
van had. Hij zei dan dat hij huJp ging zoeken voor zijn gedrag.
Wat ik we7 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 rnaakËe hij dan ook gretig gebruik van.

Tante Vera en ik zijn na dat schjeEen naar buiten gegaan om Louis te

zoeken.
Wij hebben hem

toen niet gevond.ep. Toen wÍiJA., Tater spraken
bevestigde hij dat hij degen jn het park was geweest en d.at hij uiË
een soott opTuchting 'weer' even geschoten had op Tantaarnpalen. De
exacte reden weet ik niet.
Ïk weet nog wel dat drt een behoorl-ijke inpact op Ëante VeÍa heeft
gehad.
Waar u tanEe Vera kan bereiken.
Tante Vera heet Kroes wan achternaan en ze woonc
Tante Sjaan heeË Veetman van achternaarn
Ze zijn voTgens nij aTTebei gewoon te berejken.

in Hoorn.

Ze kunnen aTle twee dat verhaal bevesËigen. Ze zijn volgens mij al
25 jaar weer vrijgezeT.
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rn reratje met die zin:.s het misschj en van beTang or ntrfu r"
hij ooit gedreigd ireefË om mijn zoort toey le
\\_y
vermoorcien.

verteTTen oveÍ dat

Loujs was niet aLLeen drugs verslaafd maar ook gokverslaafd moet je
weten.
wij, Louis en ik zaten in caf é ot en sren . Iaijn moed.er pasËe op d.e

kinderen.
opeeng- 6e7de zij op dat Joey heel erg huiTde en ontroostbaar Í,yas en
steeds om zijn vader en moeder riep. Met vader bed.oeT ik dan Loujs.
r,oujs zat ik dje kroeg aan de gokkast en ik wist d.at je hem dan
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eigenTijk niet mocht storen.
t
ïk ging toch naar -Louis toe en zei d.at ,ïoey heer erg huirde en dat
hii om ons riep- Hij hegon toen heeT erg te schreeuwen in die kroeg.
Hij riep Ëoen djngen a7s: 'E-ltijd weer dat kutkind. van jou, ik ga
dat kind nog eens vermoorden! ook begon hij toen in die kroeg opeens
te roepen jeËs van.' "h/eten juJJie van wie dat kutkjnd is? Van Rjnus
die strrpper.'Hij
begon mij toen ook àeel. erg te beTed.igen over het
feit dat ik ook stripte :n dre tijd. Nou schaamde ik nij daar
absol.uuL niet voor maar hoe dat deed. was niet normaar.
\íeet je wat hij ook artijd deed ars hij vond. dat ik weer te Tastig
werd? Dan kwan hij voor je staan er? deed hij net zijn hand een
pistooJ na en hieTd die dan vlak voor nijn gezicht tegerijk
roepende; ".7e wordt weer te J,asssËttttjiriiggggg.,, (náot
verbalisant: vd luleer doet d.eze handeLjng voor en wij horen dat het
woord Tastig Tang uitgerekt wordt uitgesproken.)
***************
vrienden van Louis die hlond haar hebben? Nou, d.ie ik ken, Ramon.
Dat is een gabber van -Louis. Hij is een paar keer getuige geweest
van het fert daË rk door Louis ben misha.rzdeJd. Ramán izeárt gehoord
dat Louis zei dat ie me ging vermoorden. ïk kan me dat nu weer
herirtneren- rl< stript,e op dat moment in een club genaamd The
NightcTub ilzaandam.'Í{et was de eerste keer dat ik daar ging
optreden. ïk was daar naartoe gegaan met de Ëaxi. Louis
was niet

mêê

Toen ik daat was wetd i.k benaderd. d.oor een jongen die ik eerder jn
Amsterdam had gezien. Hij vond nij geToot ií wáJ- aardig en had in
Amsterdam gevraagd of hij een keer kon Tangskomen waar rk danst.
rk
had hem toen gezegd dat ik die avond. in rhá NightcTub rnoest dar:sen

en dat het hem vrij stond Ëe komen.
Hij was dus gekomen.
Die jongen vroeg of hij met nij.Fon teru!'ffia"n
naar Àrnsterdam. ïk
wíJ-de dat niet en verzon een smoèsje. rk zei dat rk zou worden
opgehaaTd door een vriend en dat hij daar nieË bijpaste.
Hij accepteerde dat.
d. '?-t .d" pu,rJ' sËond te dansen zag ik opeens dat
!ou].s en Ranon ook in de
zaal aanwezig waren. Daar schrok ik van
omdat a-7'-les wat ik deed d.oor hem veroord.eeld werd.. Hij vond Jret
njec
-leuk dat rk stripte.
Die avond. was er ook een mannelijJ<e sÊripper
en tr.ot overmaat van ramp ging hij net nij dansen. rk ;ild.e daE niet
bang a-ïs ik was voor de consequentJ.es van Louis. ïk
ging
gerijk
van de bar af maar die stripper snapte dat dus niex eí t'rokdus
me a-z.s
het ware weer op de bar. rk keek naar Louis en zag d.at hij met twee
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vingers Tangs zijn keel. een beweging maakte van : Jij gaat dood.,
Ík voelde duidel.ijk dat het voor nij bedoeLd was.
ïk ben toen toch weggegaan van die bar en zei tegen de eigènare,sse
Janny genaamd dat ik weg moest. Ze begreep me eerst njet maar ik zei
dat zij dat ook niet kon snapperz maar dat mijn 'vriend' er was en
dat die hee-l. agressief kon zijn. Ik ben Ëoen weggegaan.
Louis bLeek met de auto van Ramon gekomen te zijn. ïk sËapte dus in
de autg-a,an Ramon en tot nijn grote verbazing zat die jongen die
eerder aan mij had gevraagd of hij mee kon rijden ook in die auto.
Louis zat voorin, Ramon reed. Ik zat achter Louis en die jongen
achter Ramon.
In de auto werd Louis vreseTijk kwaad en verweet mij dat ik een
afspraak ,had gemaakt met die jongen. Dat had rk he-7.emaal- niet, en
wiTde dat aan Louis uitleggen. Ik kreeg echter de Tengte njet en
kreeg meËeen kJappen van Loujs. Hij sToeg met zijn'rzjst
in mijn
gezicht. Ik weet njeË meer of dit tot bToedens toe was. Ik zag weJ
nog dat die jongen naast mij helenaal in een hoekje gedoken zat en
vreseTijk bang
Louis was heeL
agressief ) Ik hoorde hem roepen tegen die jongen:
aên afspraakje met haar, toch, toch,
"zeg het zeg
zeg het zeg het. " Je kon merken dat die j ongen hee-7. erg bang was ,
net zo a-Ls :.k Hij zei toen \\ja" tegen Louis maar dat was niet de
a

waarheid.
Onderweg naar Àmsterdam Noord heb

gekregen.

ik toen meerder kTappen van Louis

het IuIobiT tankstation in
heeft me toen aan me haren
ujt de auto getrokken en op de grond gegooid. Hij uitte daar
alTerlei bedreiging bij dre jk niet meer letE.erTijk weet.
Ze wiTden me eersL achter Taten daar maar op een gegeven moment
moesË ik toch weer de auto jn. .Eerst hebben we dje jongen ergens in
Amsterdam-Noord gebracht. Daar is ook die jongen -?.etËerTijk de auto
uit getrokken en Eoen zijn we naar Louis zijn huis gereden.
Daar aangekomen sEapËe Louis uit en zei ík heeT f-T.ujsterend t,egen
Rarnon ,' NRamon bel de poTitie, Louis gaat me vermoorden, help me
asjebTieft, be7 de po7itie." Ramon zei toen tegen me, en dat weet ik
nog heeT goed: "Nou ReneË sËap nou maar ui9!.", zo van je zorgt aI
voor genoeg problemen.
Van die jongen weeE ik helaas niks behaTve dat hij in AmsterdamNoord woont. Die jongen had/heeft. voJgebs nij wrienden bij de
autoshop op de Hagedoornweg. Daar was hij waak te winden.
Amsterdam gekomen zijn we gestopt bij
Amsterdam-Noord. Louis js uitgestapt en

ïn

Over Ramon, Ramon is vrij groot ik denk wel 7 meter 98. Hij heeft
haar met van d.ie pijpenkrul.-Ieqé{
Andere bTonde vriend.en van Louis-schieËen me niet te binnen.
Over dat ik denk dat die woning jn ÀmsËerdam-Oost wan Louis moet
zijn geweest kan ik zeggen dat ik dat weL bijna zeker weet. Hij
heeft. dat voTgens mij tegen mij gezegd, dat ureet ik bijna weL zeker.
DaE is ook zo te achterhal,en toch?

hee-1. bTond

Tot dat Peter R de Vries erover beqon had ik nooit van die zaak
gehoord.
fVou, dat zit zo: Peter de Vries stond een maand of twee ierug opeens
in mijn hujs meË een medewerker. Ik schrok me heTemaal dood want
die medewerker , Kees wan der Spek , zag er ngg_s4r:i4:!nee7 ujt. Ik
àacnt daË ie gestuurd was door toii
nt,
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ik schrok me heTemaal wild. Toen zag ik die peter die

iki'weJ-

herkende van TV.
ïk kijk tnouwens nooít naar zijn progran,ma maar ik àad nijà moeder
daar we7 over horen vertelJ-en. Peter vroeg aan mij of ik wist van
een drievoudige moord.
Hij had een heel dossier bij zich met famiTie foto's van die
vermoorde famiTie. Mijn aTJ,ereersÈe reactrie was naar mezelf toe
van: "S!fr-t, nu js het toch alTemaaT waár wat Louis heefE gezegd." Ïk
begreep nanelijk meteen dat het hele gesprek over Louis zou gaan.
ïn 7" jnsËantie heb ik tegen Peter gezegd dat ik er njets vanaf wist.
Dat durfde ik gewoonweg niet. Ik voeLde me nartelijk Tekker veiTig
waar ík zat met mijn nieuwe naam Hii vToeg me of ik nog foto's had
van Louis en zo.

***************

i

Je vraagt nu of ik weet hoeveeT kinderen Louis zelf heeft . Naar
nijn weten 2 namelijk Zotan van mij en kleine Louis bij een vTouw
genaamd Christine PionLek.
waar en wanneer ik die naam voor hei-. eerst gehoord heb? Dat weet ik
niet meer exact. ïk weet weL dat Louís zei dat ie met haar getrouwd
was geweestr en dat. hij er een kind bíj had. Louis heeft mij we-leens
een video faten zien van zijn bruiToft met haatIk wist en merkte dat Louis tegeTmatig contact had met haar. Zii
woonde woont nog steeds in de IltteehLsestraat in Budel' . .Ïk ben
Vties, Cees van der Spek
I-eat* nog_+_Budel geweesl net Pe
Peter de Vries . Ik moest
van
verzoek
op
en mLJn vrtund-frííF-íí{
ook gedaan. Ze was
dan
naneTijk het aders aanwijzen. Ik heb dat
echter niet Ëhuis.
Ik voeTd.e me toen helemaal- nieE op mijn gemak. Waarom nieÈ? Nou, a'ls
Christine er achter zou komen dat ik rnet Peter de Vries daar salnen
rdas dan weet Í,ouis het ook binnen no-tirne.
Ik wi7d.e best Peter de Vries heJpen maar níet tegen elke prijs. Ïk
vind. het verschrikkelijk van Corina met haar twee kíndjes maar ík
ben ook verschrikkeTijk bang voor mezelf.
Achteraf gezien vind ik dat ik het. zeTf in Budel stom gedaan heb' Ïk
zou daE niet weer zo over doen.
***************
verkrachting van
u vraagt nij nu ovey de hel.e siËuaËje rondom de
jeEs
van Astrid Vlesten
Astrid. W waar ik over sprak. Ze heet volgens
of van Í{esÈen. .
van miin hujs kwam
Wat ik daar nog van weet? Toen ik uit hef'ffilt
sprak ik Henk de buurman van Nedèrsticht. Hij vertelde dat Louis
dàar gekomen was, op een biobak gekTommen er7. zo binnen was gekomen
op de gaTerij. Hij had naar binnengekeken in de woning van mijn
moeder. Die zat toen bij nij op de Laanweg. Louis was op zoek naar
nij. Henk, de buurman, zag hem ook weer van de biobak afgaan en naar
d.e woning van AsËrjd gaan. Zij woonde ook op Nederstjcht a77een
recht tegenover mijn moeder.
Later hoorde ik de rest van Astrid toen ik naar haar toe Í^/as gegaan
om te vragen hoe het nu aTTemaal' zatAstrid zei meteen: "-Iekker vriendje heb jij zeg en kom effe binnen."
Ik ben toen bij Astrid naar binnengegaan en zij vertefde haar het
hele verhaaT.

0078
!'-

Y

Àstrid en ik kenden elkaayran Nede rsticht
AsËrid verteTde dat Louis bij haar had aangebefd en zei dat ik niet
Èhujs was en dat hij een briefje voor me achter wiLd.e J-aten. Hij
vroeg of ik een pen en een stukje Papier had. Zij zei toen xegen
Louis dat hij even moesË wachten en dat zij het zou pakken. Opeens
stond hij birnen en ging een gesprek met haar aan.
Opeens zag ze dat Louis een paar Tijntjes coke rteer 7ag op tate7. Ze
werd to€n gedwongen om een Tijntje coke Ëe snuiven. Ze wilde dat
niet maar werd er toe gedwongen. Ze vertefde dat ze had gezien dat
Louis een hefe grote hoeveelheid coke naar binnensnoof, ze zei "een
I
waanzinnige hoeveefheid".
Ze zei dat. hij opeens zijn broek naar beneden trok en zei dat Astrid
hem moest pijpen. Dat wilde ze niet. opeens had hij haar
@dekee7gegrepen.ToenjkdaËa7femaa7hoordedacht
rk; ..DaË kan ze niet verzinnen, dat soort dingen heeft ze nooit van
nij gehoord , dat moet gewoon waar zijn."
Louis zei ook dingen tegen haat van "ik 9a je vermoorden." Even
Tater verEelde Louis tegen Astrid dat. hij haar njet ging vermoorden
maar dat zij (Astrid) zijn vriendinnetje mocht worden. Dat was dan
meer een meded.eTing, een àe-Le eer want hij verTangde daar njets
vooT.
Toen hij

haar bij de keeL had gegrepen heeft hij haar op bed
ged.rukt. Ze vertelde dat ze dacht d.at ze doodging. Ze kon geen lucht
meer krijgen.
Opeens, zo verteide ze, Tiet hij haar 7os met de mededeTing dus van"
Nee ik ga je njet vermoorden, je mag nijn vriendinnetje woTden."
Ook verte-Lde ze mij d.at Louis haar dingen had gezegd ower de dujvel..
Dat kan ze ook njet verzinnen want dat soort dingen zei die ook
aTTemaal tegen mij. Hij had. wat met de duivel en satan. Hij ging ook
naar de SaEanskerk. hlaar dat ding zat en wat dat precies inhieTd
weet ik njet. Hij verteJ-de we7 daE daar de meesËe gtuweTijke dingen
gebeurde, offers brengen en zo. Louis verteTde mij dat ze zeTfs in
de satanskerk bang van hem waren.
7 uitdrukking js me van hem ook ai-t.iid hijgebJeven en nog steeds.
Die uitdrukking Luidt.' "Wie soep wi7 eËen meË de duivel moeE een
Tange TepeL hebben."
Nadat hij Astrid had TosgelaXen en dat gezegd had toen begon hij
geToof ik weer ovet dat hij gepijpt moest worden. Toen schijnt ze
jets gezegd. te hebben van mijn handen zijn helemaaT nat van het
zweeE en mag ik ze even wassen. Ze is dat toen gaan doen maar hij
omsingeTde haar daarbij weL. Ze sehijnt toen ontsnapt te zijn en
"
geroepen te hebben: "Henk, Henk, hij wil
-::*.Xetmoorden.
Ik weet nieË of d.ie Henk ook daadwerkelijk te hulp is gescho|en.

Die hele zaak zou zich hebben afgespeeTd hebben in de avonduren toen
het aI donker was.
Van watr ik van Astrid hoorde moeten meerdere mensen haar hebben
horen roepen om hulp.

Astrid woonde daar a77een. Het was een heeT klein woninkje. AsÈrjd
had. al nare dingen meegemaakE. Ze heeft me heË weleens verxeTd maar
ik weet heË nieË meer.
fets ion de jeugd of zo. Zíj is toen met verkeerde vtíenden in
aanraking gekomen of zoiets.
Zij moet nu een jaar of 25 zijn.

00?9
Het is een àeLe Tieve meid.
Ik heb haar uiteindeTíjk overgehaaTd
Louis. VoTgens mij js het toen we7
aangifte. IJet waarom weet jk nret.
Ze wiTde daË nameTijk nret want ze
Louis. Ze was bang dat hij haar zou

ifte

te doen Eegen
geworden maat geen
qeworo.en voor
Daar had hij ook mee

gedreigd.

!.tt noment heb ik Àstrjd eigenTijk niet meer gesproken. Dat
zeg ik eigenTijk verkeerd, ik heb toen in die periode wel eer eer?
tijdje bij nijn moeder gewoond dus weJ gezien maar niet neer echt
Vanaf

gesproken.

I

***+***********

ik ook nog wi7 zeggen is jeËs over de moeder vari. Louis.
Ze heet van Dijk.
Louis had toen hij net jou ging, ergens in 1-997, ruzie met zijn
moeder. Hij dacht nanelijk dat zijn moeder mij hoer noemde. Hij werd
daar boos om. Dat vond ik rrreemd omdaE hij nij wel vaker zo noemde
en nu zijn moeder het zei vond hij dat erg!
Hij werd ontzettend agressief tegen z'n moeder en dreigde met van
a-Lies. ïk zag dat hij zijn moedeT beetpakte en achterower tegen een
kasL gooide. Ik greep Í,ouis toen beeË en trachtEe hem -los Ëe
krijgen van zijn moeder. Dat Tukte niet. Hij hieTd toen een vinger
van zijn moeder, eeht dat wat ie bij nij ook deed en zei: "Vannacht
gaat jouw boot in de fik." Wij, Louis en ik zijn toen weggegaan.
Toen we wegTiepen zagen wij dat de moeder van Louis in paniek
wegvluchtte naar de overbuurvrouw. De naam heh ik wel geweten maar
nu weet ik hern niet meer.
De moeder van iouis heeft nij heeT vaak gewaarschuwd voor haar zoorl
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
trouwens een vreselijk Tief mens. Ze betaaJ-de de huur voor hem want
hij zoop a77es op.
Ik vind het a77emaa7 heel erg voor dtT, ook dat ze d'r kleinzoon
niet meer ziet. Ze was zoooo apetrots op die Zoran. Ze was heJemaa-Ï.
Víat

weg van hem.

werkTaríng. Mocht me nog meer te hinnen sehieten dan
ju77ie
het. Er sehiet me nog wat te bínnen. Louis heeft' nog
horen
een vriend genaamd PauT Kremer (fon) . ïk weet niet of hij een He-I.-l,s
angeT was of is. Volgens mij heef t. hij wé7'-iets te rnaken met een of
andere motorcLub. Samen met die PauT zou Louis het uitgangsleven in
zaandam hebben geterrorjseerd. Ze dronken/f*áaT3.xqtÈis en haaTden er
ge7d. uit de kassa. Ze deden dan ook aan@ot""Ud
PauT woonde destijds in Zaandam. Louis zei weTeens tegen mij dat. ik
de naam Pauf Kremer maar eens tegen de eigenaresse van The Nightclub
moest zeggen om te kijken wat de reactie was. Die zou heftig zíjn.
En inderdaad heb ik die naam we.Leens Eegen ,Janny gezegd Uit haat
reacËie kon ik we7 zien dat die Pau-7. een heftige jongen moet zijn
geweest. Hoe en waarom weet ik nieË meer precies.
Paul schatte ik destijds a7s een dertiger en hij oogde een beetje
a-ls een gabber. ïk heb hem weleens ontmoet.
ToE zover deze

0080
Ik weet njet meêr nrariae h^e groot hij

figuur.
Hij zou

i:,-

was. FíeË es zo'n popie jopie

een keer sainr,en meË -Loujs iets gefTikt hebben waar íouis 6
voor had gehad. Hoe en wat weet ik n:.eÈ. Ik weet weJ- dat die
Pau-7. daar 6 of I duizend guTden schadevergoeding voot had gehad en
dat Louis daar kwaad over was dat hij niet een deel van had gehad.
maanden

Wat il;-- 6ok nog weeÈ is daÈ jk een keer Louis hoorde zeggen tegen een
vrouw genaamd Paul.a van der Zee dat hij een handgranaat bij haar
naar binnen zou gooien en ik hoorde hem J-etterlijk zeggen dat het
hem niet ujtmaakËe of daar de koters bij wareil.

DezeTfde Paul,a is ook degene die Tater bíj mijn zaak hij de
rechtbank heeft verklaard dat Louis dat nooit qedaan kon hebben
gedaan omdat het zo'n geweTdige Tieve jongen was.
fk neem het haar niet kwalijk omdat ik denk daE ze het doo
voor Louis heeft gezegd.

ik verder nog wi7 zeggen dat ik het heeL vervelend vind dat ik
nieÊ all-es meer preeies herinner. Er zijn zo ontzettend veeL
dingen gebeurd in dre twee jaar dat- wiTt u niet weËen.

Wat
me

U vraagt mij of ik nog zichÈbare verwondíngen heb overgehouden aan
de mjshandeJingen van Louis. Jà, dat heb ík woTgens mij hoewel ik
ook weJ- sneJ genees. Hij heeft her en der op mijn Tichaam weleens
sigaretten op mij uitgedrukt maar die pTekken zijn zo goed a7s
verdwenen Víat ik me herinner is op 7 van mijn onderarmen en 1

keer op nijn kuit.

BujËen dat ben ik een maand of drie terug door een pJastiscà chirurg
geholpen aan de he-le diepe kringen onder nijn ogen er? een
bloeddoorTopen pTek op de Tinkerkant van nijn neus. Die pTekken had
ik opgeTopen tengevoTge van de verwurging door hem.
Ik heb ook nog veei hoofdpijn tengevolge van de schoppen van Louis
tegen nijn hoofd. ïk voel nog exact waar hij ne geraakt heeft.
Daarnaast krijg ik regeTmatig hartkToppingen.

ik nijn verklaring
onderteken ik deze."
NadaË

heb doorgel-ezen bTijt

ik daarbij

en

R. v.d. Meer.

OpgemaakÍ op ambtsbelofte, Amsterdam 8 mei 2002.
De vebalisant.
R.P. van Rossum
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