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PROCES - \.BRBAAL

Ik,

Bemardus Mattheus Johannes Schagen, inspecteur van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland,
dienstdoende bij Bureau Ondersteuning District 5, afdeling Tactiek, verklaar het volgende:
Op woensdag 7 augustus2002 omstreeks 09.15 uur meldde zich
opgaf te zijn genaamd:

bij mij'telefonisch

een vrouw die

Christine PIONTEK.
Christien PIONTEK is kortstondig getrouwd geweest met Louis Hagemann en samen hebben zij I
zoon genaamd Lowietje. Deze zoon is door Christine opgevoed. Ze zouden getrouwd zijn eind jaren
'80 en wel in een gevangenis in het zuiden van het land waar op dat moment Louis Hagemann een
straf van uitzat in verband met een veroordeling voor het plegen van een gewapende overval.
Het plan was oÍn PIONTEK te horen over haar relatie met Louis Hagemann en of zij wetenschappen
had van de betrokkenheid van Louis bij de moorden op Corina Bolhaar, Corina's kinderen en Joanne

Wilson.
Ik hoorde aan de stem dat de vrouw kennelijk erg zenuwachtig was. Ik hoorde datzij sprak met een
enigszins trillende stemPIONTEK verklaarde mij telefonisch het volgende:
"Ik begrijp dat jullie me willen spreken. Meneer, zouden jullie me alstublieft met rust willen laten. Ik
wil met die hele toestand niets meer te maken hebben en ik wil daarover niets verklaren."
Vewolgens heb ik haar gevraagd of zij wetenschappen had van de daden van Louis Hagemann en
vroeg haar dringend dat als zij die mocht hebben die te vertellen- Ik hoorde haar met kennelijk
trillende stem zeggen: "Meneer, nogmaal, alstublieft, laat mij met rust- Ik verklaar helemaal niets."
Hierop heb ik haar gezegd dat ik haar antwoord respecteer en het gesprek beëindigd.
Deze verkJaring is telefonisch opgenomen en derhalve niet ondertekendOpgemaakt op ambtseed, Amsterdam 7 augustus 2002.
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