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Heden, 28 november 2002 verscheen voor mr. D. Radder, rechter-

commlssarls beLast met de behandeling van strafzaken in
bovenvermeLde rechtbank, bijgestaan door M. Kroes' griffier,

de
de

navolgende persoon

- B.N.M.H. Iltctzclg
teneinde getuigenis van de waarheid af te leggen Ín de strafzaak
tegen de verdachte :
Naam

Voornamen
Geboren op
WoonpJ-aats

Adres

Ilcgolrnn
Ludwig Friedrich
03 november L955 te Amsterdam
Amsterdam

I'{alvastraat I

Hs

De getuige verklaarde de gehele waarhei.d en nlets dan de
waarheld te zullen zeggen en geen bloed- of aanverwant van
verdachte te zijn, tenzÍj hieronder anders :zal worden vermeld.
Bij het verhoor 1s aanwezig de raadsman van de verdachte, mr.
G..t. van Oosten en de officier van Justitie mr. N. Voorhuis,
Dc qctuige verklrast rlo vo].g:t
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Nr.3995

geboren in sittard op 19 februari
Mijn naam is Bernardus Nicolaas Maria Helena WETZELS, ik ben
ik grondwerket, ik ben geen
ben
beroep
gedotineerd in de BosscherPoort te Breda, van
1959, ben

familie van verdachte.
advocaat bcsprokon dat ik mijn
Ik heb me niet voorbEroid op hot verhoor. Ik heb met mijn
;;;li;i;gr" terugtrek "n d.t ik niets met Hagemann te maken wit hebbon'
politie nict kloppen' Ik wil die verklaringen
Ik zeg niet dat de door mij afgelegde.verklaringen-bij {9
íit ". getwoon nícts meer mee te maken hebben'
íntrekken omdat ik daar niet meer zoker 'an Uá. n
verzonnen hsb'
i-f. ..J nitt datzeonjuist zijn of dat ik zc
d"il. To:i:r zou blijven. Daar heeft het onder
Met de politie i, in t ri *rJt, gespref .afs.e-pi"i.i
Als justitie meent mij te grabbel te moeteÍl
anderc mee te maken dat ik mijn verklaring'en intrek.
gooien dan vind ik het wol best'
gcnomel de dag voordat ik vrij zou,komen' Op die
De boslissing er niets mr.i ou", te zoggen heb ik
poiititïeer bij *" ttígt orn mij er aan te herinneren dat ik
dag, dat was 16 ,.p,"tt., 2002, kwarm- au
te iaan'Zehobben mij toen een telefoonnummer
echt niet moest nurgrLr, àar derecht.t'.oil,nitiaris
Ik
ug ee ócnter-commisisaris te worden opgehaald'
gegeveír dat ik moest bellen om voor t rt ""iióor
Ë.i aiu dag echtor niet oPgehaald'
dat ik
inhoudolijk wit vorklaren, daarom zeg ik ook
Hct heeft meerdere goodan rvaarom ik niet meer
over zeggen'
er niet meer zeker van ben. Ik wil er niets meer

Ik zit nu in voorlopige hechtenis voor afrersing'
dat goed kunnen volgon en daarom vind ik
Ik heb u mijn vorklaring duidelijk horen dicteren; ik heb
ftti niot nodïg dat U mijn vcrklaring nog eens laÊt voorlezen'
Volhard en getokend.
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