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Reeds vlakna uitzending van opsp' yelloch'
Meer maar Per ongeluk nu pas het kladje ter

, E-oteerd had nl'
opdeTuylvSerooskerkewegteAmaterdammoetiemandwonendie
ilanydeClou(fon)zoumoeten..zíjzouopdeochtsendvandemoordiets
hebben gezien'ot "r over hebb"r, g"Írootd Íibt, een taxi en een moÈor'

Tip doorgegeven aan Jelle die op zoek gaat naar die mevr de CIou'

AI(TIEBoB:BijeenníeuwverhoorRenetÈavdMditverhaalookteraprake
brengen en meenemen in het verhoor! ! ! !
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REGIOPOLITIE AMSTERDAM-AMSTELLANI)
BUREAU ONDERSTEUNING DISTRICT 5
RECHERCHE TACTIEK

OI\DERZOEK OOSTVINK

PARI(ETNUMMER: r3ft270ril02PVB-NR : 2002038173

: AAITMULLEND PROCES.VERBAAL TERZAI(E
MOORD / DOODSLAG (289 / 282 Wsr)

: IIAGEMANN, Ludwig Friedrich
Geboren te Amsterdam, 03 november 1955.

PROCES-VERBAAL
DEEL )(II

Ik' Josephus Johannes Maria van Sftaalen, hooftlagent van regiopolitie Amsterdam-Amstelland,dienstdoende Bureau ondersteuning, district vu4 t'u.tiltlnouaar het vorgende:

Naar aanleiding van en in aansluiting op eerder ingezonden processen-verbaal, delen I t/m Xr,zaakdossier l, genummerd 00001 tot en met 00757, met bovenstaand proces-verbaalnurruner' betreffende onderzoek naar de_ drievoudigl -o*dydoodrhg;tó;;a Bolhaar enhaar kinderen Donatha en Sharon in 19g4, is nader onderzoek verricht.

Binnen het onderzoek was o! dinsdag 07_mei 2002 aangehouden en op wijdag l0 mei 2002geleid voor de officjel van iustitie, rit. w. van Schaijcf, áe verdachte:HAGEMA|IN, Ludwig Friedrich,
Geboren te Amsterdam, 03 november 1955.

VERKLARINGEN GETI]IGEN :

Hieronder zijn weergegevan afgelegde verklaringen van getuigen binnen het onderzoek,waaronder personen die reeds eerder gehoord zijn.

NADERE VERKLARING R van der MEER:

ggzegd dat hij 'Corina had laten nemen door i
dat Louis tegen haar had

brj welke gelegenheid of warureer hij dat had gezegd,
td'. Zij kon zich njet herinneren
dat hij zeker de naa:n van Corinahad genoemd.

3"ï:*:*991r,:lt:l-etnis:h contactgeweest met Renetra van derMeer, die reedsilïïlïï:f i:'i'*:q'red"sgwerke,ri"e sá-tà*ifr ,ï;Ëï,ltlïïiil
f ffi?ïï*ïXl*X*gg:jï:.::,liy:ry;+íïà#,ílfr,Ën)ráíi,,ï,"gdingente binnen geschoten Zij vàrklaard e datzij zi
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Tevens gaf zij aan dat een nichtje van haar, Jany Duclos, in de buurt van de Argonautenstraat

had gewoond en dat die u* ."ri wiendin had gêhoord dat Àj rond het tijdstip van de moord de

motor van Louis de hele dag voor de deur had zien staan. Deze wiendin zou Louis ook op één

van die ochtenden hebben zian wegrijden op zijnmotor' I
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VERKLARING A.C. KOOL (Janny du Cloo):

KOOL, Adriana Catharina
Geboren te Amsterdam,03 mei 1950

NaaraanleidingvanhettelefonischegesprekmetRelettlvanderMeer
op26 augustus

Van

t

Kool gehoora [ie verklaarde gescheiden tezijnvan Du Cloo. 7,ij

De verklaring is afzonderlijk gerelateerd en bijgevoegd'

BEVINDINGEN NAAR AAI\ILEIDING VAI\ BoVENSTAAI\IDE:

Een proces-verbaal "Á 
U""i"ai"gen is gpgernaakt betreffende beide verklaringen en het

abusievelijk opmaken van een tipformulier hierover'

Het bewuste (tip)formulier is bijgevoego'

VERKLARING J.C.E. SCHNEIDER:
SCHNEIDE& Johanna Comelia Elisabettl

Geboren te Amsterdarrr,lT november 1945'

\ r r r---i-^ -.^- l^ ^"á1Zij is geh\ord naar aanleiding van de verklaring van de oudbuurman van Renetta van der Meer'

J. Nederl,sf tO""f X, p"gi"";í SA+-Sa1, die aangaf dat Renetta meerdere malen naar een

vriendin vluchtte ufs iii-proUlemen met Louis ffeCnUeNN had' Nederlofheeft de naam van

deze wouw niet willen noemen, doch van der Meer verklaarde later dat dit schneider was'

Schneider is gehoord op ZgokÍober 2002 enverklaarde Renetta te hebben leren kennen vanaf de

tijd dat zrj brj Ae LÁweg woonde met Louis HAGEMANN' Renetta's zoontje Joeykwarn

meermaars huilend aan haar deur en vertelde dan dat zijn moeder huilde. schneider grng dan

;;;ï;t;À t"i, en rof Renetta dan huilend, in elkaar gedoken, aan.

Over letsel bij Renetta kon Schneider zich herirureren dat zrj ooit met een verband om het hoofd

heen liep, maar dat zij allee,n wilde zeggen dat zij gevalle'n was' Schneider dacht dat Renetta een

klap had gehad u* ioui* Renetta ** U*g'ttoor-louis,.hetgeen zij nooit heeft gezegd" maar

wat Schneider wel aan haar merli:te.-Renettiwas niettemi4 :9h39errJi"Yt:4ï;l**n"utd"

l'g'Sgn"-Als Louis *rrá oitg"a-gd;*"tnrygEgmffifenetáÍad zoiets van 'kom maar op''

schneider bevestigde de verklaring van J. NéaLtrórtoudbuurman R. van der Meer), dat Renetta

naar haar toevluchtte'

Louis ITAGEMANN werd door schneider omschreven als iemand met wie zij een redelijk goede

band had en dat 5ij .;ó; voor haar had dat zij weer was gaan werken' Zij vond hem een

aardige man wist dathij bij de 'Hells Angels' liad gezeten en dat hij zich bezighield met

drugshandel. Zij wist oát áat hij contactJn had in àe ,onderwereld' en dat hij geen lieverdje was.

Schïreider verklaarde dat Louis IIAGEMANN shag roolÍe'
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Btj Louis had zij nooit wapeni gezien, maar wel van Renetta gehoord dat hij handgranaten bij
zich droeg. Zijhadook van Renetta gehoord over eerr inval door de politie in een áub waar zij
danste. Louis had toen in een hoek gezeten van die club en legde toen een handgranaat op tafei,
de politie zou er niets aan hebben gedaan.

Louis had Schneider ooit gewezen op een penthouse bij het Buikslotermeerplein, waar zijn baas
'Dirk' zou wonen. Schneider verklaarde nog vaak naar dat pand te kijken maar nooit levèn in dat
pand te hebben gezien. Louis had ook tegen Schneider gezegdnooit meer in de gevangenis te
willen zitten en bang te zijnvoor het 'PietelÈaan€entrpm'.

Voorts verklaarde Schneider dat Louis aflulgterapparatuughad aangelegd om Renetta te

zoveel afluisterapparatuur hadden gevonden dat je er een winkel mee kon beginnen.

Schneider zelf had dit ook door de telefoon gehoord, op een moment datzijmet haar dochter
belde. Op dat moment hoorde nj eenopnÍrme van een gesprek van haarzelfmet Louis en I

NADERE VERKLARING R. van der MEER:

hw,
't'!'),x,-

Naar aanleiding van Schneiders verklaring over de afluisterapparatuur, is
gehoord op 31 oktober2002. Zij bevestigde de verklaring van Schneider

der Meer
het

afluisteren. Louis was volgens Renetta altijd nerueus geweest als zij de
plaatsan kwam waar Louis dus kennelijk 'die dingen' verstopt had.

gafofop

ff-Renetta herinnerd ezicheen ban-dje gehad te hebben waffop een bedreiging stond u* torri, t.'l' ! tegen haar, maar deze niet meer te hebbe,n.
j

è Renetta verklaarde voorts de feiten over het afluisteren niet eerder verteld te hebben omdat er
zoveel was gebeurd in haar relatie met Louis dat zij dit was vergeten.

is een persoon gehoord die anoniern bleef en is aangeduid als 'NN2', niet zijnde0p-
de' Anonieme Getuige NN2', die op 08 augustus2}0? bij de Rechter-Commissaris,

mr. Radder is gehoord.

NN2 verklaarde een uitzending van PeterR. de Vries te hebben gezien en daarin de man,
die als dader werd afgespiegeld van de moorden Op Bolhaar en kinderen, te hebben herkend.

h 1982 had zij deze man, Louis IIAGEMANN, leren kennen in 'cafe 't Gat van Noord'. Louis
was de leider van een goep van ongeveer zes (6) jongens van een motorclub uit Amsterdam-
Noord.
Hij woonde eerst op een woonboot en later op de hoek van de Hagedoomweg. NN2 verklaarde
hem in díe tijd als grote broer te zien. Louis had veel invloed op meïrsen en pi}Íe niets van
anderen. Veel mensen wÍtren bang voor hem, daarentegen v/aren er ook veel mensen die graag

bij hem wilde horen. Je was dan'veilig'.
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