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bezoek Cor KOK irrm zaak Bolhaar

Vandaag 23.4.2OO2 geweest naar Cor
fI . rk heb met name met hem
9ililson.

Kok, wonende te
en de zaakgesproken ower de zaak Bolhaar

Hieronder een kort relaacr waar wij het over gehad hebben.

Ik heb in eerste instanÈie hem de vraag gesteld of hij wist wie informant
192 was- Cor kon dit nieÈ aangeven en verwees naar de CrD wan desÈijds. Corwilde namelijk niet weten wie bronnen waren en wanneer hij een tip it."g
dan moest de bron nooit vermerd worden, arleen de informatie.

op mijn vraag of er mogelijk nog bronnen hebben gezeten in de zaak Bolhaaqrgaf hij aan dat "Big 9lillem" degene moet zijn die het een en and,er kan
vertellen.

ook gaf Cor aan daÈ de Èaxi-chaufteur die lrouis naar de ÀrgonautenstraaÈ
had gebracht degene was die veel meer zou kunnen vertellen. Hij heeft dat,volgens Cor, nooit gedaan omdaÈ deze man vreselijk bang was. Hij heeft hemook nooiÈ herkend t.erwijl Louis bij hern in de auto heeiÈ gezeten.

/^zo vertelde hij ook dat er een verhaal was omtrent een plaats in BrabanÈ.
)at waÊ in cuyk. rn of nabij cuyk bevond zich een vroontvàgenkamp. De jongens
van dit vtoonwagenkamp hadden grotendeelg de machÈ aldaar en menige"r, r"id
ook daar door deze woonwagen jongens bedreigd. om deze bedreiginlen t,egen
Èe gaan zijn de Hells Angels Èer plaatse gekomen en deze hebben aldaar desituaÈie overgenomen. VanuiÈ die periode gaf Cor aan daÈ toen ook heÈ
verhaal in de rondt ging dat Louis meÈ benzine en een machine geweer heÈ
kamp is opgerÀteest en aldaar iedereen heeft bedreigd.

De HeIIs Àngels hebben heÈ daarna de bewaking aldaar overgenomen, uiÈeraard.
Èegen betaling.

Cor gaf ook aan dat Louis in die periode ook gepakÈ is bij een overval in
Brabant en bij die gelegenheid heeft hij ook op de potitie geschoten, c.q.
een handgranaat, gegooid.

Hij heefÈ daar ook een zware poffer voor gehad. (10 jaar)

OmÈrent de zaak Bolhaar gaf Cor aan dat er
buurvrouw die 1s ochtends Louis heeft zien
ras hij niet zeker van, ook naar binnen is

verklaring ook thee hebben gedronken in de

een verklaring was van een
staan en volgens Cor, maar daar
gegaan. Hij zou volgens zijn
woning. ???????????????
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H.Zwartjes ontkende bij het onderzoek betrokken te zijn en als familierechercheur optrad. Volgens mij was H.Zwartjes het gewoon niet eens met het lopende onderzoek gelet op zijn verhoor en vraagtekens die H daarbij plaatst.
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Ik confronteerde cor met het gegeven dat er maar 1 kopje op Èafel sEond,

waarna cor aangaf DaL aanvankelijk de zaak door DieÈricÈ 5 was opgepakt en

dat de Officier na een aantal dagen heeft aangegeven dat de zaak door het
Iloofdbureau c.g. Ernst.ige Delicten gedraaid moesÈ worden

waÈ Cor ook aangaf was daÈ de vriendin van Louis destijds heeft verklaard
dat toen Louis Uli t"". thuis kwam hij vreselijk ontdaan was en hij
eigenlijk op de páfiti-" heeft ziÈÈen wachÈen. (hetgeen dus niet gebeurt is)

cor gaf ook aan dat nieÈ altijd alLes werd gejournaliseerd- soms werd heÈ

een en ander in de ochtend.bespreking verteld waarna diÈ ter kennisneming
werd aangenomen.

rlcor heefÈ vervolgens nog in zijn oude dossiers gekeken of hij nog iets over
^f" zaak Bolhaar had- Dit bleek niet het geval te zijn'

Hij gaf ook
ook over de

aan dat Peter R.de Vries bij hem waE geweest en heeft met hem

zaak gesproken. Maar nieÈ zo uitgebreid.

^
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bezoek Cor KOK, zaak Wlson.

Cor Kok gesproken over de zaak Wileon.

IIij kende de zaak Wilson. Hij gaf aan dat heÈ een zaak betrof waarbij een
rom en been aangetroffen zijn in het Noordhollands kanaal in Amsterdam
Noord. Naar het schijnt zouden door mensen op de pont ook nog een hoofd
gezien zíjn, echÈer heÈ hoofd zou zíin gezonken. ( Volgens Cor, zo sprak
hÍj diÈ ook uits kon dat nooit. De RijkspoliÈie te WaÈer is daarbij ook
beÈrokken geweesÈ.

Het vermoeden bestond ook daÈ de lichaamsdelen met het, uiÈwaÈeren vanuit
het NoordhollandskanaaL richting het IiI rdaren gedreven. Men is nog wel op
zoek geweest naar andere lichaamsdelen, echter deze zijn nooit
aangeÈroffen.

GEzien het feit dat er geen idenÈiteiE bekend was is men op zoek gegaan
naar lijsten van vermist.e personen (vrouwen) In die tijd werden er 30

vrouwen vermist. Vanuit diÈ onderzoek bleek dat aan het, polit'iebureau
Lijnbaanegracht aangifte lvasw gedaan van vermissing van iI .lrlilson. Dit wae

gedaan door Steve HamPton.

Deze,f.VÍilson zou verblijven op het adres KinkerstraaE 282 te AmsÈerdam.
)nmiddellijk is men daar gaan zoeken en men Èrof in de ÈoiletÈas een
schaamhaar aan. Deze is vervolgens ter vergelijking opgestuurd naar heÈ

GerechÈelijk Laboratorium. In het Laboratorium kon men aangeven daÈ de
opgestuurde schaamhaar identiek aan de schaamharen was van de aangetroffen
romp. Dat betrof gua lengÈe, kleur en dikte.

Dit heeft men aangegeven bij de OV'J, echter de OVJ gaf aan dat men er niets
mee kon. Er kon niet bewezen worden dat deze haar bij het schaamhaar van de
romp hoorde. Er was namelijk nooiÈ een onderzoek geweest waarbij aangetoond
werd dat schaamharen unbiek waren. M.a.w. de schaamhaar zou ook van een
ander geweest kunnen zijn.

Hij herinnerde ook nog ieÈs met de voet daar was ook wat mee. IIij wist niet
meer precieg wat.

Er is toch een onderzoek ingesÈeld naar ;f.Wilson. Men kwam daarbij uit in
d,e llarmoesstraat bij het AVC, iloan zou oP een zaEerdag achter de bar hebben
gestaan met een vriendin. Op een gegeven moment zou iloan Wil-son met die
I'riendin naar heÈ CenÈraal SÈation zijn gegaan. De reden hiervoor was daÈ

u oêD êêrl afspraak met een Hells Angel had, namelijk Louis Hagemann. Deze
Louis Hagemann heeft zij leren kennen in de AVC (warmoegstraat). Bij het
Centraal Station aangekomen is Joan richting Louis llagemann gelopen en is
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daar kennelijk mee $reggegeaan. De vriendin van ,Joan is een andere kant
opgegaan. vanaf dat momenÈ hebben ze haar niet meer gezien.

Een vriend van rToan, ene SÈeve zou daarbij nog flyers hebben gemnaakt en
deze in de buurt hebben opgehangen.

Wat Cor ook nog bijstond wae dat. Louis, die ,Joan het laatst. ha4 gezien, nogheeft helpen zoeken naar iloan. Louis kwam Èoen met het verhaal dat hijvan een aanÈal negers achÈer het CenÈraal Station had gehoord, daÈ iloanÍIilson met iemand was meegegaan naar de Bijlmer. oie nÀgers hadden rToanook gezien in de Bijlmer.

omdat r,ouis begaan was met haar lob is hij ook gaan helpen zoeken. r,ouiszou in deze zaak ook gehoord zijn als getuige. Dit gaf êor ook aan metzekere stelligheid.

Cor gaf ook nog aan dat het hele onderzoek zich
ÀmEterdam Noord. Degene die daar nog heÈ een en
zeker Ad ten Velden.

ook had geconcentreerd
ander vanaf moet weten

oP
is

TIP : Mandy contacÈ laÈen zoeken meË Àd ten Velden.

vanuit zijn groÈe Èoverdoos haard. cor ook nog een aanÈal papieren waarvanhij aangaf dat men destijds deze papieren haá wirlen r"ggàoi"rr. cor nam ookallerrei afschriften mee van documenÈen. Met name.van de onopgeLoste zaken,zodat hij daar 's avonds of op een ander moment daar nog in ton duiken.
Deze stukken heeft hij mij ter beschikking gesteld.

Daarnaast heb ik zeker nog 2 uur ziÈten praÈen metvanaf zijn eerste zaak rl zwarte ileane rr Èot en meten ontvoeringszaak Heineken Dodererl

)e stukken ríchting CC team Bolhaar.

s?ukken betrof een Datapos. D, medische gegevens van ir.wireon,een persoonlijke brief van ,J.Ííilson gericht aan A,Berry portadown 41N. freland
2-tar krantenknipsels omÈrent d.e vermissing van ir.wileon. cor had deze vaneen prive deÈective bureau gekregen. Hij kón niet op de naam komen maar hetis een bedrijf dat thans nog zou bestaan. Als het hem te binnen schiethebben we cont,acÈ.

Cor over allerlei zaken.
de Caransa, M.WiIIink,
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Lees rustig de verklaringen van de Stephen. Let op wat daar gezegd wordt over negers uit de Bijlmer. Dat kwam niet van Louis af gelet op de verklaringen opgemaakt door verbalisant TheunissenDe brief aan A.Berry (moeder van Joanne) werd ruim na de vermissing verstuurd. Joanne heeft zelfs nog telefonisch contact met haar moeder gehad rond 25 september.
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Bijzonderbeden : Nieuw artikel in Alctueel

In de Aktueel van 24 april j.I. nummer 18 ie eeu nieuw arÈikel gewijd aan
de Bolhaar zaak. Hierin ÊÈaat o.m. dat, L,H bij Bolhaar binnen is geweesÈ en
daÈ zijn vingereporen zijn
aangeÈroffen op de kopjee in de kamer. Verder vraagÈ nen zich af
of Peter R. de Vries wel echt ale eergÈe de zaak weer heeft aangekaart,.
AJcÈueel door iÍoe gekocht en bij de documentat,ie opgelegd ter kennieneming.

Ft S\"'oolmnbt
=
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Het artikel in de Aktueel van 24 april 2002 werd geschreven door Henk StrootmanHet verhaaltje over vingersporen van Louis was afkomstig van Cor Kok.De man die met zijn toverdoos in Wonderwereld leefde.



YPSxraRrNG c. KoK:
KOK, Cor.

Kok was ten tiide van het onderzoek naar de 'Borhaar moorden, reider onderzoek.Hij werd gehoórd or ?6no',,"-t-".r'oo2..n "";kr;;;" àJoirsrlr leider ," ,r:Àgeweest van het
onderzoek in de zaak eorhaar'^'I;ílr" in.r*il;;;;iJzaatur,anà"rJ"rl'r""t 

met bekende dader
door het vijfcte district' 

"-d"' ;;;uit *"ra g"gu* á.t1" uude. o, a"a., 
"ou 

zijn. Dit kwam doori:ï:Jt:.ff#ïili*' 
t'nt"t'n oiïi" aà ui,ïffi:fnote verb: ona"Lolr. in2002is gererareerd

ilï iËyfrïï'ï""*; r,.flHí ï* 
een tax i - chauffeur d i e HA GEMANN op zond ago ch t en d

39t-een op HacEvrerw gelijkend ,if ?tn verklaring van een buurwouw van Bolhaar die een manHAGEMANN arsverd*r,rË i,i'-i""rt]'4atement 
haf zieq lon3p in de ArÀon;,##ïd"rffï ï

il:iï'ïr'f ,:iHHlilii:ïi#ï:-.ê':,,Ï*J#f#;l Ï;:"-,votgens Kok wai "i{$ pr;;;;ï_ roor.n te vinden.Kok wist niet dat HacrnaÀNïv;;ï;;, geruige was gehoord.
Kok wist niets van een taxichauffeur, wever, die HAGEMANN in de nacht had afgezet nabij de
Argonautenstraat.
VolgensKokwasdg_l_"t3Ii*!.grff"Jr.die_HÁG_8Mr.561_5,

[ffi$:1uamffi ï*ii:."'i?fÉPï-*st-stadioq;ieiii-iraii-aÍsëzë-r;bdE:--

Kok wasop de hooge gesteld varderL^",,,_)_
;,,#JÍï18ff.ïxiffi::#,:TÍ"i,,ï,ï,1ï:ïtr'i,ï"";iiï:,,J;k5;.,"deon,dekking,

Kok wist dat HAGEMANN een 'wing'-droeg, werke baekende;rffi,.;r 
een dode vrouw hadí:kï ï y"fflji** ;; ;; ;;:i'H"',-ang;i.'ï,nif.o 

die nieis 
"";a"i,maar vorgens Kok

Kok ontkende teser

*isï*H:nïïïïft"#'ïï#it"unïr#jlxrllï*':#:iffiii*lt::"['t
DeverkIaringisafzonderlijkgereIateerdenbijgevoegd.--.-èvL--..

il"^"lXll ï^g]::: f o li ti eambtenaren gehoord :MARKUS, peier,witlem,
Geboren te

Hij is gehoord
Hij verklaarde
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