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Donderdag 7 februari200z ..-r..- r.É\
Jelle
Getracht de verklaring van Hagemanl te achterhalen in de wilsonzaak' Nog niet gelulÍ' I" \po* ' |t"h^'l

pvb 4150/86 
'É 

niet aanweziq Verder zouden "' ";; 
;;; ry9 ^lF 

t*""'tiog "Àn'P'i

kunnen komen, ru. Groningen, pvb aoozzí*. 601 en N".""ï, q'u 1171001, nr' 1015' rl1

Volgens een verbalir"ot iï aie zaaX, gï"""-A Peter Si" 

-is 

llagemann

destiids en later ";;tt "l;;erdachte 
inae Witson zaak gtnoita' omdat "f 

op voorhand te

weinig bewijs ,"g"ïil.- was. Hij i, ,""g"ri:t wel als veiáachte in de dossiers genoemd en

ook in de bestanden, maaÍ er is nooit eà iervotging geweest tegen f{aeelann' 
Dus zoeken

heeft geen zin meer. Mocht H"g"mrn rï"tá"" itËJft"uden' zóu dit een2" traject (na dna

I otta"tioek) kunnen worden
V

donderdag 7 februari 2002

Susan
op donderdag 7 februari Z[[Ztelefonisch gesproken 19t 

de oud collega J' Roemele' Hij gaf

aan dat Hagemann tijdens de zaa!or"t""""trrri, verdachte was. Dit kwaln voort uit het feit dat

hij verkering II,"t coion" n"a gehad 
"oa"ide 

n"aeren hem ook kenden' Hagemann gaf

absoluut niets toe trjdens zijn verhoren "-á"t 
hij wist lat er best sporen van hem in de

woning konden ,\;; aut rrij au.t to"ï 
""o 

verklaring voor haá' narnelijk het nog steeds

durende contact _o ë-iÀ". o"to'ro"i J" 
"ou"gu 

zi"rt niJ *""i h"tiooeren. Hij denkt dat

ermogelijk*rr "*ÈtfËLget 
is diemeerweet over de zaak'

donderdag 7 februari 2002

MandY
Ton blijkt reeds geautoriseerd te njnvoor onze schijf'

op de argemene ,"hijf ,*, 
""r, 

ao"*"Jrt gáÀa,"onderzoek Bolhaar". van wie is dit en

waar moet ik dit plá sen? (Zievoor antwoord:Docum-e'n0r^^êccêÍr 
verhaal.

Rob heeft in de computer een r"up 
^g*aatA-voor 

Ole Processen verbaal'

proces verbaal ;'ïJ;;;; ná irrUétlag genomen goederen zit in de map Sporen'

Telefonisch kontakt gehad met Selm.a schieveld (schorrwarts GGD' gespecialiseerd in

bepalen tijdstip 
""rriii"àó. 

Op uoorfr*iï"**gaof "i3 
i"t"id is naaràezeza*'te kijken'

Ditwil zewel doen'

Ik heb haar inhoudelijk verder nog niets verteld'

Gebeld met Cees i"Jlt"rto"*d o9o, Hij was er niet'

ó;iltg" Benschop heeft niet meer gebeld'

Vrijdag 8 februari 2002

HÏil sporen via een noppv en deim/expg Ïq:*":ïi1gl il31'#*"*"'
Bestand is nog niet volmaakt' maztr daar wàrdt aan gewerlÍ c'q' mag door anderen ook aan

gewerlÍ worden' m^-r--:-^L ^-Ápr de naam sDoren.
Staat in de computer in de map Technisch onder de naam sporen'

Document,"Orrd"oo"t Bolhalf" is gemaakt door Ton fJoem'

Ik heb dit Aocumenii" J" *"p relaas gestopt "*lï 
het journaal'

ï*ïn*;*;i*ïïËJi.'J3ïff i"!h-sereidingvanRuudovertenemendus

voorhem is de ówaag autorisatie ook onderweg'

Vrijdag 8 februari 2002

Jacqueline
Markering

Jacqueline
Markering
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GEMEËNTEPOLTTIE AMSTERDAH

RiCINORCEDIT!{ST

Oiotricr Cffi,
Bï;t, BO en S

Nr. R-91OO/198'

OnderwerP:

PROCES.VERBAAL

fii, Foppe van CaJoeriik eD Frits Sruinsmat

hoof d.agent en-r ecber cb'eur varr 6emeent ep olit ie
te A.usterda.mr dienstdoeÊde aan de groep

Ernstige De1icten, verklaren het volgende:- -

. Op dond.erdag 2 janrrari 1936' omstreeks

15.OO uur, boorèea wij, j-:r haar woningt de

getuige, d.ie ons oPgaf te zijn:

geborea te Eoag KonE op 28 december 19'9t

uonendeOrteliusstraatZi?/\steÀmsterda'n'--
Z5-j verklaarde ons: - - -
'rTk uol.6 ttgsnnÍtt genoend. Het uas op eell

d.i.nsdag in spptember 198!' Set zou de 1Oe

of de 1?e kumen ziin geweest èat ik naar de

ÀYC givrgf eell pub i-n de l'larnrcesstraat io
Àmsterêan. IIet za']' oiastreeks 1t'OO uur ziia
geweest. Tn d'eze pub trof ik aan:Joa'ane

ttit"o:r (wier ïriènè Steven daar rs nachts

als barke€Per werl*), llaodÏ, een ander lers
of Schots meisje, touis ( eea Hells Ángel)

en ald'ere onbekend'en' Er uas iemaod iarigC"

er werden dranLJês aa!.gebodea. le iariSe lteÊ

de kok.

Yerboor van ae

rietJrjge: -

IkbenDaarÀVCgegaaaoudatilíbijKabu].haègeboord<j.at
JoenneEiJtÉIdeaprekeo.Ikwietd.atzijbijKabuJ.ontslagea
Ha'Br ZiJ wJ'1de Yan uii weten hoe ziJ aarl geLd kon' Iconen vla bet

GA-$o ToFa jJË dÈ AVC binnenktno 288 llc d'at Joenne aan eea donkere

}roekv.a]sóeba!stosd.Bl.Jhaarstoadene6tt.paaragderemertEea
a{aaroldêI IouJ^B. toea zii nii aag kvam ze geliik naar miJ toe

aayiJeÍjsgeaannd.ebeg:ttta.Laterzi.jnrijaaaeentaieitje
€Bsn'iltte-.a -t* f,ods '.|lêqa Elt' 3iJ o's krtane:r ilandgr eea

;il"-À#ats Á?q.^Éhpsd' a€lÊS.e d'le r€€t een vriead of vriend'in

llt afob,F!$" $nqnse zat naagt Lot.is.

-p:g-tUa a.-

Centraal Àrchief CoPie



+

eJ.tEi 4 vq€bogl Po stqohe+s9P. -

vrl5.j bebcen Caa:c bet
wa.ren eea beetie iipsie
nietzot---

een ea a:ader gedron-ken. ioaa'z'e en jJ<

qewordel- Var d'e anderen weet ik dat

Uj-i ziin gebleven tot rond' een uu:e of vier' 3en balf uur tot

e€n uull daa::rroor vertrok Irouiso loen T'ouis weggi-ag vertefde

Jos.rr-,e nij Cat zij om 16.O0 uur eea afspraak n'et Louis bad

bijbetCentraalstationmaa'rdatLouiseerstnogaadere
afspraJcea had.

ongeveel16.00ur:rzijnwj.juitd'epubweggegasn.Sanen
;.t i;i*,"" liep iJ< naa-i het Ceutraal station. Hij had'ien al

afgesproken orn d'l-e dond'erd'ag daarna te gaa:r zwemlLeDo Ze zou

najdaarovsrnogbel}err.Toenwijbijd'etaxi.standplaatsbij
b.et centraal Btatioa aanlqgaJ[en zagen wij Louis gtaa]l' I{i'j uas

a}lees. sÈerop liet ik Joanne met Louis acb'ter en stapte j-n ee

trag. Ik beb niet 6ezíet $aar zij naartoe 6ingen' 'lsqnns heeft

nij ook oi.et vertel.d- trÍaa:eorn zij cie afspraak bad'1en of waar

zij naartoe zouciea gaan' Daarrea beb ilc baar niet ueer 6ezien

ofgesprokelx.---
UrraagtnijofLorrisenJoal.irenogalir,rrigmete].kaarzijn

geweest j-l d.e bal. Ik kreeg C'e .,indruk dat Joanre louis 6laag

noclrtl m'aar bepaald Í:cni'g ziin zii niet geweest'

Op d.e d-oad.erd.ag d'at r*ij zouden gaan zlíemrne!! ea ik Seen

tri"foooit-i6l6A gebad reed. jlc op de fiets naa-r de won{ ]a:r
'ío'áíno 

"lr's,"o"tr. 
steven' was thuis en opende dè deur' nr Yer'

t.É; d"t i:c een-GienA:iÍ-van Jóaan€ Hsso Ik rnroeg naar Joar:ie

;,, E j vérté1aà aat bii aiet wist saar zi j eas--eu-wrog.g;-rreer

{su. &lJ of Ík het wiat. Ik verbeld.e hen d'at jlr haar die dj':ac-

da! voor bet laaÈst had gezíes bii het ceatraaJ. Station net

Lioullar EiJ ver:beld'e nJ.J dat biJ baar ook d'j'n'sdags voor het
-4-'Iaatst liad gezies. I{ierop is steven bet tefàïó-onn'rumer van

Lsuis gaàïl zoêken. Ik geloof d'at bii bet telefoouu'orser 3al1 
i

Iroais in aiJn zakboek$e bad, staa3. !r ben er niet bij geweest I

def ,Èi.j gaal loui.e beLde onÀai hLJ geea teref oon beeft. - - -i

&aten spÍsIr lk i-n d'e ÀVC met neaees èl.e Jennng keod'en en die-'
. ïT--" -E--- 

ra16 lra.s ea èat . :;

V,**,iUen *i$ Éat Joanse nog steeds.''i€t te:nrg 'na's_ea-..a. ..:

,i;uil-J"r**ï rrssr Er wa^ren €ËêD, problenen È'Ls6en Louie ee r"j

BÈ:ev"egr - - -
-êsësÈ3.-

r-^l-,; ^€ rannjAfCIII€r - UUP'e



-81aê-2 yerbogr t,:- sïeEF.ePso?.- t

rr r:rao-..l. mi + hog ! oanrle SekLeed Í,"agt d'ie dau v:qaóe *-e *c9 rroa.nle gekleed wast d'ie C'aBl dat ik baar

voor het laatsi had gezien. Ik a-rrtuoorc u hieropo dat ziJ

gekteed. Hag in een spi;i<erbroek, een bruia/beige }ereo ja'ckt

een uitte bloesr e€n paar b:ruj'::e of paarse scboenen' Z!; droeg

een blauríe balldtas-
Watbetreftd"ieLouis.llijiseen!{e11|sÀnge1'fanton'f,eveer
2 neter, zlí?À]lt baar, zwarte baard, do::kere o$€3r líij vas gekleed

in een spijkerbroek, . een wit ?-sb'irt e]l een spijl<erjack traarop

aan d.e r-.gziide eea erobleem.

ïk kan iS.is wel van Íotors herke:r:eea'

bij in'"AitsterCan i{oord }Iao*tr
Van Louis weet j-k noSt dat

Ola :eog evon terug te konen op de iulste
ont:aoette ín ae pub van d.e À.V.C. in de

Cat uas dus op een dinsdag, en ik dacbtt
ontslagen wae! j.:r EAEff Ll*lt'\*Ye'u'''
!e Catus is uogelijk ook nog wel vast
ie geboorted.atu.m van de kok, als hij
is 6eweest.
Ix beb c.e j-ndruk gelcregen, <iat Louis

Cat'.mo wasfop ik Joaene

\./a:rnoesstraat t e Amsterda$t

een Paal dagenl nadai z)-i

te stellen aarr cie banC van

o.ie d.ag ten:ninsie ecbt iarig

eg Joan:re eikaar al la:l3er

o

kendqr ale v:rienden-
Na voo:i1ezJ,ng vol]rard ik bii d.eze verrlaring €D teken 'beer"'

P. StePb'er-son.

1 
r'' ,',, 

tS ---->;''*;=t!=.-- 
,t

Door personeel val de fechnische opsporin8s en Herhennin6sdienst

is ar'| d.e geÈuige een aanta-l fotora getoond. ]ra! Hells A'ogels'

De foto va:rllrud.rieh Fred.grich .EAGSI|ÀN, geboreo f,6 amsf,6rdan op

} novenber 1!}}, berkendo zlJ als de mag d'ie zij ia h'aar verk}arin8

ï,ouisaoemde.;--
Oggenaakb op a.nbteeed-, lmsterceftl A januari 1985'- - -

9e h.o oldageat en-recbercbeu:e t

G]3ZÏH:g

Centraal Àrchief - Copie
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l'oi!da, Erns,tige ae:!'i^kten
*@ill. i': ' ' ,'

,,gi-riaeF'áer€ Opd:raqrQtel
':

Nr-' 'E-9{OA/'e,

. .. ..., r-r. : 
,,,,1i'..1

IF,,{oP,pg'van'ganerlla, 1oc'fdase-a: 
v'ap 

',u;lti
geneen-tepol-iti9-""b4ut"oeur !e Ànsrerê4ixr, :.iiiii'- i- ' ln..aei,gureau tsJ*jzcacere ap-'",t:";'i
d.ien,s t dg-e ad€ .a9'!-- ne,u 

. lï' I I " ï: :: 
.. -* 

-o, I ,',",';,..,,,,,
êracblear g"o"pt,'.n!dptige de)-ikten' Yerkxaat"",,.;,.È

bet' volgeud's:, . "'.;'j" 

"; 
;;oa"á, 'lr iàua"i 't98e boord"e-ik ia, 'tilii

oorlï-;ï*';Ëà*;1 seves,tigd tn ae Ber':gs+ifi

straat 94 te'Àós!e:ed'an' €-en Eel àie opgaf '. l,.'j,ï

jïrfÍï.Ëi=+' -- -- I _ _,_ ,_',_ Ju

ïli' ;;-, wonenc"lb"""t' Parrna' sarsroesst,eaat :ï'

-oFcqo- !{ te;AmsÈen^i.an, te}' ic+.-f+\1l)

BiI ldat "rerho,or w.as aanwezlg? nijn kolle- ,tl 
I

recUbiibeur J.g, 'Bo.nnepaijers' '. 'll I

i,il"yá".,rerkJaarèe: ,l,rn verband eet ]t-lo 19f.Í.'t.:'.i I

;;à;' op eio*d'ago- :lo septenbet 1'.8)' treè r:rri I

,13,lra't ;$enc"ea utl'k"toissen' dle regel*"tï,-ti 
I

:-p: ParXne of Ce- A;lilicrr bomen, getratst$:rd ,i:rr fl
:6" 6.v.c. gevg.àt:,t*. rn.ae ]IJaxnoesellraaÈ' ' "'' 

"'liiffi,-:i'Ï;i*";Jii=l'-l"iu a.v,:c - nl:*"1^"tfr''l .!

inuu.' i*; *" i;r *t ;;n"Ëi;ïi:t;;tË$;';Ii'r'"i s i e'i' 
:e : :t : :u":ïï ï5'' "Ë

':'rep-i 'eqlv'::l$E+P:riÏi':ilLÁi-"árto en eên':paar Jpngens vqn d.e gelr!''+,rt,',':'

'ï*ff ;iïrïiËi#ffi Ë;ïi:;lt-i:li:.-if ::ï::i:ï"ïïï;"ïi"ï$. tooi*,i.; ta i:egàr gevaL 'reet l'f aeal:-"ÏÏ:il
,1*""tcbi:rese naiÈJe ep d'ai blond'e rneis3e'rtl'ï';;';

;ri--Z"i;il-ci .",' ià*;"ns erèi3 q'aten' 
""lt-:-ff#i

,ro' 
:i"apo g 'it"*I,t lt, de, bguit van. o:.- 

|'-itti,t'#

fi #tffi+$ i"i'"o'"'=* àaiÈ,{" li ï:,:1":::"ï:':1;

Centraal Archief CoPie
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,a

Dat verjaaraagsfeestie was Cus g niJn verjaardag' 'l

Vorenstaande verklaring werd' in concept opgenoueD en eiet 
.

getekead . 
t

Ik, verbalisact, merk hierbij nog qp' Cat uet "bet aeisje 
'

vao Steyetr zal worden bed,oel-d.: Joatrne ilÏLsoNT(roepnaen Soapy); 1

dat neÈtthet cb.lnese rneisje" zal worign becoeld; Fenelope sTEPffir{SON;

(roepneao penuy) afkoustj'g uit Eong-Kon5; eu net het blonde neisje 
:

ve:rmoed'ellJkgeaaand.Mand'y,zaLwordenbeêoeld.:llandyMooRS.'
Een e4, aoQer kon wordgn afg'':leld' aan de sigaaleneoten d'!e d'oor

;fuÍ il;};, il;"{-;4"!*+.it, en uit verkrarinse:l va:r andere Ee-

trllgea' ' , -r-|^'ra* dêên fntokonfrontatie
Ia verbasd rnet hel ontbre]:en van foto's kon geen fotokonfr

plaatsviBdea.

Opgeuaaht op anbtseed' Ansterdam' 22 januari 1986'

De lecherche'ur van Politie '
Canerijk.

i": 
"' 

,

i:"i:.::)r.r
j:.:ïl:ii'
::l;,ií,i::

';Ïdrí+i;ií;ï.!::Í
':Lf iY:ill

ie#i;EjiJ;i::*:tj
'j;-ji,, Jlri:
..r* / ïl:i.i
ll.'i;:,-t't

í:.r;t; 'ii
.rir-:;liÈ;';

Centraal Archief - CoPie



G€MEENT€POLITIE AMSTEROAM

pFnE?9r'-ii:'.T --i:rnàwsrv@:3rti

Dtstncl t
=-out"u L i;:, c i a:: s g;racb.t

posï.cuis iiei:ersstraat

n, 91 AO/8' CERsO/ID

Ooderworp.

proces-ve:.baal van
oaderzoek:

PROC€S-VEREAAL

Ik, Johalnes ifiLlleinus joseph fb,er.tnissen,
ofCageat-recbercheur va:t geneeatepolitie te
stercail', d.iensidoende bij de reclterche, ciisiri

, bureau Lijnbaansgracht, posibuis iiet*e:sstraa

//- ' r

i{aar aal:'leiCi.:eg vax eea aut6i.Ée va. ve:=.i ssi
ed.aan op 't7 septenber 198)r {"o A,ot politi.eburc

-

jnbaa::sgracet te -inste::-arr, heb ik een nad.er on

ronecde Kinl- cisti:r ai ?82 ri. te À:g tel: "m.
De v=:-e:i. zan hí:lson, get:a:iitd ltephen il..,'.?TQi;

;ebclen te Lrgan(Ierlard), 21 oktobe: 1916, iione
; ïinkslstlr..at ZBA iI te Ar.sierCrmr d.eed. a::gif
a.c. i.ie v':raissiai; en deelde aede dat ioa:ne, oF
arndag 9 septenlea 'l?t3:i de '.tonie; haC verlatee

d.aa si:risciee niet :lc.er door hen is Ee::ien
r/oorts verki e.arde l: =,lptons serveerster/kersernei sj e

esstraat te Àmsteriam. Ook
nia: hebben bij de Verenigde Spa.rlbanlien ix. d.e

sterdarnr hoek ren Katestrra^t.
.tïer:êl3eoQ
iaaËpE-on -bracb.t net h.et dcen van aangifte eeo Brits paspoort,

nuaner VS9lglg_see en trvë e cLeze.
Een oaderzoek op maand4g 15 september 19t5 il botel Kabu1 wees uit
d.at Joa"ne daar had ger*erkt tot zaterd.ag J septenber 19g5, als ka-
merneisje. EÉn en ander werci nedegedeeld, d.oor d.e bed.rijfsleid.er va
iiabulr $erraeud BernÉ ffiJIIGAARDEN, d:!e voorts verteld.e d.at Jeanng pg
f septembet 1985 oatslag b.ad. genomecc, daar haar arbeidsvergrn*ri-ng
af].iep per 1 oktober 198r.
Zij had. bl5.jkeas vaa Hijngaard.en rrog eerr aaatal vaka:rtie-d.agen. te
goedr die zij nog hrilde oprneÍrenr Van WiJngaardeo had b,aer op d,ie
zaterd.ag eea bedrag uitgekeerd ven ;f6torr, zj.j:rde salarÍs van eê,ïr
week (/ dagen) en eea restje vakantiegeld.

) \rftNAP I o .-p r

erzoek ingesteici, aaar de verblrjfpiaats van de
erru.Lsre:

t'/ILSOI{
eboren t

dat zij ger;erkt baC
i:r hotel f-iilf.,, '.,Iar-

zou icarr:le ee:1 reke.
Ki.:gkerstraat te Àa-

rf Èepl-
\)ó
/!"\A

?
2

UAt tfr\:nlr s r+nÏ
srq^eC Q án"r,r-

ê1

...**P
hreít

1í1'+i
l.rl]^ rws

rràdn1
f dÉiu!4^

P ? (178)
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'an Ïijugaard.eu gaf op d.at zij berc.i-end. pas gereest met
een rrtouw geaaa:nd. Maady ÈiocRB. teze MandJr !{oore zou veel êê!!-
rezi.g ziJa in b.otel Ansterd.am visltors centre ea of pari_rsa.
Dit ziju tree h.otels in de ïJarnoesstraat te a:nsterd.am. Elj bad.
na d.e d.ag d.at iÍilson onts3-ag had. genonea b,aar aiet meet gezie
van Frijngaard.en lÉst d.at zij een relatie b.ad net Hamptoa en
d.at zij geea verd.ovead.e nlèd.eIeu gebruikte. ïIij bedoel-ce d.at
zij geen heroine/ cocaj-ne gebmikte.

Bi j naneaag i.n b,et hotel serd. r.r g ned.eged.eeld d.at Manilgr

"l{oore.wooode 1n d.e r'Ieinoesstraat 9,l te Snrsterd,ao.
Op die naand,ag 1t september 1989 uas Mand;r Moore niet ê€r.a-

wezlg op genoemde aàres.
0p naa:rd.ag 15 september 1989 hoord.e Ík j-n de bant Verebi,gd.

spaarbenk d.e fiLiaalb.ouder/ bedrijdsleid.er v/d. PgeL. E1J ver,
klaard.e ; BÍj d.e berk is een cliente genaamd.3 J ïÍilson . ZiJ
b.eeft bij genoernd.e b'-k eea spaax-rekening.(op rnijn verzoe&
heeft vr"d. Poel gekekea op het rekening overzicht) op woensdag
10 september 1985 is er eea bedrag van f 6rA ,- ingelegd. op d.

spa&r-rekging vaa HIT.SOI{. Dit kaa a]-1een Baar iadiea er eêD
boehje overha!.digd. word.t ae" d.e balie. Bi'j ntÍxraag in de bank
koa zicb nienanê b.e:rinneren sie er geld. 6sd rngelegd. v/ë,
poel d.eeld.e nlj ued,e, da't als, i"k b.et spaarbankboekje koa
viad,en hlj koa zeggen wi.e er d.ienst h,ad. op d.at ogenblijk.

Op naaod.ag 15 september 1985 wiJ.d.e ik llanpton nader !,orea
over het spaarbankboekj€ . Eampton was niet tbul-s. Er weril op
nijn bellen n1.et openged.aan. 

'

In perceel Kin^kerstraat 282/ bs is een slagerlJ gevestigil ,

De slager d.aat, riens naam uiei ls opgeno&en, d.ee1èe nij nede
d.at b.1j bet Engelse meÍsje wel kead.e van gez1cht. Ond.at hiJ :

va,nuit d.e winlel kon kijkea la de portiek, waar1n d.e toeg.nBs'
deur tot Aê woaing geLegen was, kon bi.J baar regeLrntlg thrÉs
zien komeu of weg sien gaan. '

llk kon blJ de slsger een bericb.t achter laten voorELPlSE0N,
Op uaandag avcDê kffae gÀg[ON op bet polÍ.tiebu^ro Eeluersteq

Door. de d.ielstd,send.e collega rerè aaoe bea med.eged.eeld. d.at, i
!k, verbalisaat, tbsua-1seco, hên naèer rÉLd.e borenr 'i

OXr coqlsila€ avouÈ ïp sepbe&el 1985 kran, Eáro{BON aaa Aot ii
ge:l'oenê tru.no ea bracbt d,as tsee kler:rea fototg. Een kleu:rên$
foto vaa genoeuêe rrcteadla ea êêa kleurera foto wasr twee èard
a1leea oet het gêsicht qp staen', uezê foto geleek b.et neest .$

d.e s5,Êy,atÍe van septenber 1989t ij
: , ?'i-e btad

Ar
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bla<i d.rie

Soor tr'vee collega's van d.e uniforn- politie vac het w:ijkteam
iielrcegstraat werd op lzoeDsd,ag 1l septernber 1985 een o:rd.erzoek
gesteld. in êe on6erriag ve" èe ;ïa:cnoesstraat. va:r hr:.n bevincinqe
word-t een afzond.erlijk proces-verbaal opgemaakt.

Uit bei h{ elrroor genoead ood.erzoek werd. Coor eegr ve'" d.e ond.er
vraagd.e getuigen oed.eged.eelè d.at de vrouw geaannrè 'lÍilson wasrge
:ien i.n d.e Bijlner , in Ce nabi.jheid va- Gr",zenhoef.

Iiierop heb ik een foto' met bescbri;ving gebracht naer het
!ijktean Ganzenhoef.
:\
f'fijd.ens nijn nacht_riket op 20 september 19Bi heb 1k samea meta-
tii.anpton eea ondrzoek i-ngesterd ln d.e woning Ki:kerstraat 2ga/r
{te Ànsterd.a::. rk had. aaa Eanpton med.egedeeld. d.at ik papieren zo
welke toebehoorden aaa ïfiLsol..

11

/'

Êp

tJ.Lá | r.i.i :
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G€MÊ€I{TEPOLITIE AMSTEROAM

-\ ï !:' -nr -., ; - -.Í'.,a i-; l,-1:,.1 -

9is.r9:- CE"
Buraau ?1.1 :n ln

Onderwerp

PROC€S-VERBAAL

?Íii, frj.ts Sruirsna eÊ Fo-f,pe van Catreriikt
b. oo f d.a6etle:l-te cbe r cb'eur vaD Sexce eniepo li iie
te Ànsterd.am, áieast<loende aen de g?oep

E.rnstige De1i-ctenr verklaren het volgende:- -

Op èinsd.a3 B oktober 19Ei, onstreeks 22'45

uur, hoord.en uij, in bet :loo'fdbu'reau van

potiiie d.e getuige: - - -

a-9too/19ej

ïerhoor.van' d.e

getuie;e-: - - -Steven II À !i--3-j O ilt

bt

t
I

I
i

I
I

,I
1

Eeboren te Lurgan (lioord'-Ierland') op 21 oktobe

1996, zonder beroep, woneade iSnjterstraat
252/iI te Ànsterdam (geen telefoca)'- - -

Iii j verklaarde:

"ïk heb aan6ifte gedaan van ve=lissia5 van

nijn trieni.in genaamd Joanae j[p$' Tk be-

i:rijp i,at u nog *at v:fagea beeft et' zal Ceze

"Soappy" ' 3at had zij als kiad al orada-t z

toeÊ nogal '"caTG-heb haar in Ierland
ffi toen. al in À.ssterdeu. zia

is voor ::ij naar À:sterd'aa gekonea' 3e vers;an

houd.ing tusser' ons was goed' 'Iij had'ien rvel- es

ruaie naar nornaal, zoals j.n d.e Beeste Eezi::'cen vreL voorkomt' Àl-

wij ruzie bad.len was zij erg driftig. ze staEpte d'an op rle groÍtc'

eagooid'eEetd'i;rgen.Hetiséénkeer6eberrrddatbrrenêaarovet
k:raxoen klagen. Een paar d'agea voot d'at zii verCween haèien vi-j

eeaoBenigheid.leb,adBaaraietvaad'ieoavsn8datzijèaarvoor
weg zou gaSor De ocb,tend' d'ai; zij wegging ruas alLes'rkodcen e5."'-

Cp naancag 9 septerober 1989 onstreeks 1''OO uur verliet zii

orrze nonj-ng' Zíi zou b'aar vriendin t'FennJr't ontnoetea en sa&ea

hoodscbappend-oe[.ZijuasgekleeèineenblauwesgiJkerbloek'
beige led'eren Jackl kort oodeL zond'er rits of knopee' bet kon

aiet gesloten rorèe!, sportschoeBell met banen in meerèere klerrlÊ

Eaat}*(ilrge1s).Zijd.roegneeSta1geenbustebouderal1een
eer,s)-ipie.---

-Zíe blad' 2'-

naa? rvaarlrei-d beantrvcordes. g"a= Uiinatq i= '

Centraal Àrchief - CoPie
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-ts]-aó 2 verbooaS. Ean'r:toa,-

ik kan u niet verteliea wat voor sb,i.t zi; aanhad.. ZLi i

'3roe8 iver sokjes naar ik seet niet vaa '.r;erke kleur. lk zar 
ieen besc^i-jvi-ng van haar l-icb.aau Eeven: !ïaar, k'leu-r cicnker- j

bruin toi; zwart rceb kruliea tot over baar schoud.ers;bnrine r

(d.onker) ogeD; zwarte wenkbrouwen; gaattj€ i:r b.aar orea (tsee) i
goed. gebit; taiouage op baar linker arn, eelr slang e,rn zoge- :

na:nce "iíings cob.ra't, ilei..ig sproeten op hear gezicht en veel 
.op haar schoud.erblaci.en, zr'att oksel- en sch.aamhaaxr Het oksel ( t E / |

haar rverc praktisch nooiïá;; l.á"" geschoren. op haar rechter,
i.uia heeft z].j eèn krein Litteken bij haer nage]., lange snalle,
voeten;zijhse.ftfIiakeborstea,ooga1b.aagend'1èiepenavg1.

i{aar hui.sarts is d.okrer ilan lok op d"e sarph.atistraat te
Ànstariias. rn re;'êand heeft zij bij een taai.arts 6r'ierH ii het'
iiorp '.'raar zij vandaan kr;am, genaaald, Lr.rrgan.

Toea :iJ Ce ',:onilig ver'ïiet had. zij eea blauw b,ead.tasje
biJ zicb.i, van een soort plastiï naieriaar, rnet eea kJ-ep, aox-,
naal forcaat net d.aari:r een borsteL, kau lipstick, penrad-.r€s-
boek. rk '.veet niet zeker of zij haar baakboekje of cheque-
boekje cij zicb. hed.. ik ireb oopervlakkig tb.uis gekeken tlaax 

.cet ,ïas niet o;: de pla:ts'.vsar b.et gebruii<elijk rigir- - -
^=e::ry eeeft nij verteri dat\zij omstreeks 16.co uur d.ie èag;

af scireid b,eeft geaanen vaa joa:rne bij net centraal statioa
in Ansterdan. Joanne vertel-ce haar d.air zij "nog iets te àoen*
i:ad. Zij vertel.l.e niet'..;at d.at i-tas. Àan,r:nkelijk.,;as ik ao8
riet engerust ord.at zij ''ier eeas vaker bij een rrrieno.i.:r ovêr-
nach.i. rk heb na d.rie cagen aangifte van vernissing gecam
bij eet politiebureeu Li.jnbaansgracht rnet achterlatíng va3 eer-
foto van Lacrr - - -

Een paar èageo later hoorÈe iJr van d.e rech.ereh.er:r TheunJ.sse

op b.sa:c ge- ,

I
I\lrl
l ,aicbt gehad. oe linJcerzijêe vaa haal gezicbt wes na:s-e1iJk

bLaur. uet ÈLe wetensFp-EFik ret criercd.ere vaa roij ti€a dadqg
GEaa zoekealraq,E r..4 ct'e ougelr:r.Eg vaB gera:EtngÊr gaan zoêkea, d,ag ea nacbtir-I

í-raten ii"* ei]-'ri
iakolr bepalea aaa.i

wLe biJ wat koà:ffiQëi*ïïEíe aier.

Centraal Archief Copie
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(l

l?ij lregen vEB onbekenaen da bevestj.ging óat ziJ haar wel
eeBs in de bui:.rt gezien hadèen. ïerêer lcoadea z5.j geeD bijzonde:
hed.en geyeo. lTsèat iat on<ierzoek geea resultaai; cad. bea ik C.aa:e.

aee gestopt.

ïk heb êe noed.er van Joaune niet in kennis gesteld. van het
gebeurd.e on haar niet ongerust te saken. Zíi sti.xkelt nogal uet
haal gezonc^beid. ten vaèer beeft zi-j niet o€êÍe 3ie is lan5e
tija geleC.en bij baar noedeltteggegaan. Bovend.ien beo ik niet
vaa mening d.at zij'dood. is, en att nog heb ik aie indruk ai.et.
Ik beb.' hr,et ièee dal zi;i etgeDs uorCt vastgehoud-en en gepresseè
worCt voor prostitartie.

fk woon op d.it nonent bij eea rnriend. van uj-j . Als 'i k thuis
beo vtordt ik steeds aan haar irerinnerd Coor al b.aar spullen.
3o'rendi.en is Cle vri.end.altijd bereikbaar. Daar b.:nt u nij
aan ook aliijC bereiken. ilei ad.res is Bredeweï 19/Í ie Ansterd.at
telefoon 9i 55 76.

Ik wi-l nog opxoerken dat zj.j beslist niet aaa beroine vei*
slaafd. is noch aen cocaine. iïij roken ael eens een eakele ieer
een beetje hashisch.

Yercier neb ik u niets te verklaren.

U reeft rnijn verklaring i:e ndt nagels voo=gelezen. fk be-
greep d.at en votb.aat bij aijn verkl-aring e:r teken deze.Ik-h:b
geen enkel bezwaar tegen een onderzoek ia noljn ron:Lng.- - -

S. EamPtoa.

Cpgernaakt op arnbtseed., Anster<iao, 3 oktober '1985"- - -
De boof d.a6enten-tech.ercheur,

r--\h_--j__>
' F. BnÉasoa.Canerijk.

Geziea:

-

Centraal Archief - Cooie
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Ce -'-sqi)Cc:;- e teii j-.:: SEê-:-S-u:ji:'StS iOli:+- err .1.i2.)c-: 
tc'i.eastÍcsr,,i.e aëi he ; ti;,eece i:-si;rct, b..re au',iar-ce s,-=i:.aa.i: afie] i nS Ti:io , vs:icl_a:.en het vol_.

gende,

District
Burssu ,ráY'-'CêSS;la:-i

Nt.

Onderworp:

?roces- verbaa"i va:: be
vi nCi-ng--., betre-if enCe
rrernissi-ng van Johairna
I t?- A AriliaJ--LÈujï r

n I Tn ,': i ':: Y!È^*_ v a.i_ceg_ -:r-efilaal_

ioer ',.Joi-den aaagedui d. net
l / \ --. (-J ver"ij_aarde ons h.:t
;

hel: i::-er
,,'-C-iietfna

èên Fri-a
*JV9

igena:i-ïaa
puc."

zal cieze i niornant veJ
( -) ,
.;o't Seade.

een::niie]S n:ci_Sje
is on6eveer e, jaa.:

i t==.à. --ïtjIj,rbL::.i .

','(a.if

zlj

I

i

i,n Engelse na= cire s bai
bÊ.r va::,r hote't AfC" ; eze Steve

*ra.n de ronp -/-an ecn vrouv;eIi_;
ioorr.;ege-ren aan de .;ïoep Ern_
heil;;en ic-;eas ílei:ce,.j-e Ícto

n
ricr'ïcn i-uEqiq.j_ rL.! uocaL]3e-

r:n a..-i Ats, 
^ ^Éu =ri ujr tte j:.OO lïUg

rs -hrj verschill_ence
foro 3 zij heeft eeni
Ya3 ongelree= 4- totl
rjrir-gs t zj_j i;ebrurirt;
ïser '1 .5C, :ieter i*€i

iïaai a;:nl eidiag ïeri heï i:.itn.treff en
l-:- jj hebben r*i j vocrgaancie .in.fol.*atie
s;i ge De] i-crea aa:: het hcoi.:-ii_iu::eau en
ïe.r ,.ïchlc.na ,,lil- son ioe,i- ïo,.);-ot::eLo

J oi.:.,-r=a 'i s

I-:-.e d.iugswero:i,.i, zi j
,"leaJ $ ;lalr':.,ieziíl g;er^ierst" -,.1 s aen,/LiliinEJ oir de

reïoualte o! haer 1ir-i.:s;.bo:.;e..êiEr eeg Cc ::rasJ_airg
5 centi::cieio Zij i g ze)_f :iiet vels1aai'6 ae-n
echtei' ,rre.l eens eÉn sn.;i-j coke. jci:.ann4. is on6e
en l:ueit e€t tenl;e:. Íi g-u".:.r.,, *

2 67ai

Jacqueline
Tekstvak
Wie is die informant die voordat Joanne uberhaupt vermist werd haar opgaf alszijnde vermist? Wie was die informant die over de kleur van het schaamhaar begon?

Jacqueline
Tekstvak
Op dinsdag 10 september doet iemand aangifte van vermissing. Volgens informant nr. 300 was Joanne maandagnacht niet thuisgekomen bij Stephen. Direct wordt gemeld dat het vreemd is dat  Joanne haar paspoort en haar spullen heeft laten liggen bij Steve.
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0e 11 clitober 'tg&>, of.si::ee::s ?r.ic uuï ïerr,oeg.1e ge=oend.e i_aic
nau:1, aanEeouic .'':et (-) zicl:. ';reáelc.t aai het bureau l,..arnoesst=aa.t.
( - ) .reii:ia.ari.e i:e"t vcL5;er:i.e.

"r}; he; in ie ltra-Lt re'tcsen dai er eÊn roall =r'êE êec. jclge v=criïi q '31-'i-'+n^'FÍ'êa 1r: het Hater. Ii: i:oest ioen 6e1ijk êan oTolrait:ta
*\+-i.1e vs V !.

rirlsOiri .ii:ii-i:en ea i:eigeer i:r c.e erigcl-o1:en d.a13en i-s 6utu.,r.á--stever oe vrionc van Johanna. i$ ei; neiïeus t z\j is nog steed.s nie
o! iro::e.: ir-ageE. !:teVe leeii Cji-jllilï, 3êa !!.err afl:onstig uit !.:ans-
Gu;ueg1s er: :et ee:: _r1,.:1s 3;asitcc:i, uit Z-r,,litserl-a::cl -1aien overLionee
'Ichanna o! te sporea. ioira:rr.a zcu gez:-eji zijn in cle Sijfucer aet tv,
Surina=eisr Cnri-y is bellend. r:: *e 3rj'lxis-, ea hen,c vele Ëurinaraere
lij zijn naa-r 1e tsijr-ner 3,:gaan::iet -,ru're'-..'apeiLs, één sbotgi:n e!. éên
!'iaSnuin-rcïoiver. ;eze !-uurl'í'apens zi;n geLeverd. d.oor de liellrs .t]:q€
Zi j ireb'ocn io]::',i:.-i:a niet ,';evoit:ien.

iol:a::,na is ooli bei.;enc bin:re-: -ie .l;;'ing ven !ï-e iielL,s fuigelso
r''cor'el :::et r.oui !JiGEi'Li{,-ji, 21L; l_;;,ng 1..'ci zet irea eaas be,i. Trourï-ens
zíi Cooir net :eiereea her red iit. Zojoen,je .l*eei -ij< ook d.at zij
:cod"bruin scriaa::::raar hac en ïoo3.i:?.Íir Íi_guur lrfli grote bcistea.
rn:ilen de 1:evol-:ei: ro:-j) -rz:n Jcjrir:nii isr ben ilc er bi-;na zejter van
I'at Steve iri eIv2=r oil ric l:ocgte is en ook lou:i -Jageasnn er ie hand.
neeft gehad. i-,age:nann is gei:, hij s:teoiti- en schiet ieciereea d.ie he
voor .i.e ','oci;ea loopt o..ierhoup. :iij j s altijd. :_a l:ei bezit vgr. eejr'
::evol-'"'eÍ' oi i-:fstooL ea orjdor. zi in oitsel eraagt hij altijci een nes,
zc''a c-;,:rl-*-..rin6s-ee i-: eeit i.lcister" t,

Opr;enaa.:i op anbtseed./be1e{ie,
i''nsterC.an J6 oirtober 1cl8q"

,&^Ê/\r AK

n

í1

ir,; icie.;ea'ben:

C'rnen.

--\-,
.' I..f

LtD. ïos.

Gi.rii Lii *

t

Jacqueline
Markering

Jacqueline
Markering

Jacqueline
Markering

Jacqueline
Markering
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JOURNAAL van; *""Ê*ilï ' 20 januari 1986

van Cg.merj.jk

o Op zaterd.ag, 19.1.86 gehoord. i-n Fg.

5gr*n=Sff,i,A3, _geb. te SaC"r and-TGrving (Scbottano)'to . ).6) t vron. iVarmoesstraa.t 94 al_h.
Zi. j-hee-ft op. 'lO.9.Ai te omsir . 14. OO uur Soapy
!F Penny gezien in A.V.C. Karin was..rnet Maná]Moore. Verd.er b.eeft zlj die C.ag te omstr.16,OO
uux gezieni oat Soapy en ?eany Ae À.V.C, ve=.lie
ten om naar het C.S. ie gaa!., yraar S;ga*py.. een
af spr.aak b.ad. nei; iemand . l,ïiet bekend_ met vrie.
Zi-j_wist bet ad_res en tel.nr.vaa &ianjey Moorein Xnge'l and.

van Carneriik,/[en ye]dea
Telefoni sch gehcord" (Íu Engel-and)
i{and;r 

. 
llOPBil , Beb o.reii in Eage I aaci , ZE .12 .6> ,

''l/oE. - j-n her,*

IlandY rarerkt meeStai

!r.l .be'res'i;igd.e aia of neer d.e verklaring d.reKarin IIITÍ,ER hac af gelegd_.
'o'ieei; niet van 

- 
een a.fspraak aie sogpy zcu hebbengehaC op het CS.

Bijzonclerheden

p.v.b. olgenaakt.

€-

o

lo-1- tqcVS

telef oonge s::rek
a.(vernoor éus J
op cassetieband-j
vasigelegd. en J-er
ter uj-tget;"pt "
cassettebaadj e
ih la vai: Foppe.
Iíand-;i koirt begi-n
f ebr.1986 terug
in A.sci. en komt
Can aa.ri EE" voor
aanwulleaCe ver-
l:Laring en fcto-
i:erhenning "

Muiatíe




