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Door Rob Zijlstra 
 

Dit is een bizar verhaal. Het gaat over Gerke. Over Gerke de 
Groninger, de Zwijger of over Gerke de Gokker. Een criminele 

geuzennaam heeft hij nooit gekregen. Na een gedwongen verblijf 

in het Pieter Baancentrum rapporteert de kliniek dat ze na zeven 
weken observatie geen zinnig woord over hem kunnen zeggen. Op 

één ding na: dat hij gevoel voor humor heeft. In de zomer van 
2006 wordt Gerke de Grappenmaker door het gerechtshof in 

Leeuwarden veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. 
 

Dit is een bizar verhaal over een gecontroleerde doorvoer, een 
uitgestelde aanhouding en over een moord zonder lijk. 

 
 

Het is 21 oktober 2004, even na tien uur ’s ochtends, als de houten deur 
van zittingszaal 14 van de Groninger rechtbank met een droge klik 

openzwaait en Gerke de rechtszaal betreedt. Ik zie een man 
binnenkomen, niet heel groot, maar met brede schouders en een 

vriendelijk, open gezicht. Hij lijkt opgewekt, zelfverzekerd. En inderdaad, 

ik zie zo iemand die in gezelschap altijd wel een goeie mop paraat heeft. 
 

Niet dat er veel reden is om te lachen. Ik vraag me af hoe vaak hij zich de 
afgelopen maanden voor zijn hoofd heeft geslagen. Hoe had hij zo dom 

kunnen zijn? 



 

Aan de perstafel zit ik op nog geen anderhalve meter schuin achter hem. 
Af en toe fluistert hij iets in de richting van zijn advocaat die dan moet 

lachen. Maar als de rechters hun vragen stellen, antwoordt Gerke steevast 

met hetzelfde zinnetje: ‘Ik beroep mij op mijn zwijgrecht.’ 
Het eerste uur zal hij dat negen keer herhalen. Daarna geloven de 

rechters het wel. 
 

Ook tijdens de verhoren op het politiebureau maakt hij consequent 
gebruik van zijn rechten, het recht om te zwijgen. Zin in een bakkie koffie, 

Gerke? 'Ik beroep mij op mijn zwijgrecht.' En later, in hoger beroep voor 
het gerechtshof Leeuwarden, is dat niet anders. Als de president van het 

hof hem bij aanvang van de zitting vraagt of hij Gerke is – een 
standaardvraag bij aanvang van alle strafprocessen – antwoordt hij met 

de opmerking dat hij niet tot antwoorden is verplicht. 
Twee keer zal hij iets anders zeggen. De eerste keer bij de rechtbank, de 

tweede keer bij het hof en beide keren tijdens het hem wettelijk gegunde 
laatste woord. Hij houdt het wel kort. Met een glimlach: 'Ik ben 

onschuldig.' 

 
Gerke is een monster, zeggen politiemensen die met hem te maken 

hebben gehad. 
Gerke is een lieve jongen, zegt de vrouw die hem als haar zoon 

beschouwd. 
Gerke is wraakzuchtig, een gevaar voor de samenleving, oordelen zijn 

rechters.  
Gerke is – zoveel staat wel vast - geboren op 24 mei 1961, in 

Muntendam.  
 

Dit verhaal begint ergens in 1997. Bij de unit tactische recherche van de 
Groninger politie druppelt via de regionale criminele inlichtingendienst 

(RCID) informatie binnen dat het bedrijf Cobri niet heus is. Dat geldt ook 
voor Transline Bouw en Grondverzetmachines i.o. Het zijn 

dekmantelfirma's, beweren de inlichtingen. 

Cobri staat op naam van Gerke, het andere bedrijf op die van ene Gerben. 
De binnendruppelende informatie luidt: Gerke en Gerben doen niet in 

grondverzet. 
 

Een proces-verbaal van de RCID (no. 97013536) meldt: '…vanaf eind 
1996 en in 1997 komt er informatie binnen dat de genoemde Gerke en 

Gerben bezig zouden zijn met de handel in verdovende middelen en de 
export van verdovende middelen naar diverse landen. Deze informatie 

werd verstrekt door bij mijn dienst ingeschreven informanten, die in het 
verleden vaker zodanige betrouwbare informatie hebben verstrekt, dat 

mede hierdoor misdrijven konden worden opgelost (…). 
 

De recherche krijgt toestemming de telefoons van Gerke, Gerben en ene 
Kees te mogen afluisteren. Het onderzoek krijgt een codenaam: Operatie 



Knoet. Die naam is ingegeven door de haardracht van de vrouw die Gerke 

als haar eigen zoon beschouwd. De vrouw ook die (toen nog) de 
echtgenote van Gerben is. 

 

Behalve telefoontaps worden peilzenders onder auto's geplakt en worden 
de drie mannen stelselmatig geobserveerd. Zo zien de rechercheurs dat 

het trio tussen oktober 1997 en februari 1998 zeven maal naar Engeland 
reist. In huurauto's. En tussen 1 december 1997 en 3 maart 1998 worden 

in totaal vijfduizend gesprekken via acht verschillende telefoonnummers 
geregistreerd. Het onderzoeksteam verzoekt de tapkamer de gegevens op 

een diskette – slappe floppy’s toen nog - aan te leveren. 
 

Het frequente bezoek van Gerke, Gerben en die ene Kees blijft ook in 
Engeland niet onopgemerkt. Op 27 november 1997 stuurt de Engelse 

criminele inlichtingendienst een fax (15:13 uur) naar het Europol Liaison 
Office in Den Haag. De Engelsen hebben een transport tussen Nederland 

en Dover als verdacht bestempeld en vragen informatie over het 
betrokken bedrijf: Transline, Hoogezand. 'Customs Intelligence at Dover 

have identified a suspect movement by an, as yet unidentified, vehicle 

due to travel on a cash paid booking…' 
 

Het Knoet-team stuurt een fax terug waarin wordt gemeld dat het 
genoemde bedrijf 'in de belangstelling staat in verband met mogelijke 

handel in verdovende middelen'. In diezelfde fax stelt Groningen aan 
Engeland voor gegevens uit te wisselen en een samenwerkingsverband 

aan te gaan. Doel van de samenwerking is ‘om te komen tot een 
gezamenlijke aanpak van de verdachten’. 

 
Knoet wordt internationaal. 

 
Het wordt 8 april 1998. Het observatieteam ziet hoe vanuit een loods in 

het Oost-Groningse Veelerveen rond 23.00 uur een graafmachine, een 
Atlas Rups 1704, op transport wordt gezet. Zes uur later arriveert het 

gevaarte in Breda. In een fax aan Europol, Engeland: 'Ons observatieteam 

zal het transport onder controle nemen naar de boot.' Van Breda wordt de 
Atlas Rups naar de haven van Vlissingen vervoerd door het  

transportbedrijf Holleman. Het is niet de eerste keer dat dit bedrijf een 
klus uitvoert voor de Groningers, gezien de openstaande rekening van 

33.605 gulden en één cent. Goed voor elf eerdere transporten. 
 

De samenwerking met Engeland draait nu op volle toeren. Zo bericht 
Groningen dat de drugs bestemd zijn 'voor een ons onbekende organisatie 

waartoe een zekere George behoort, bereikbaar via 044-1086943 (pre-
paid)'. Even is er wat gedoe. De Groninger politie eist een bevestiging dat 

de chauffeur van Holleman ongemoeid wordt gelaten omdat de man van 
niets weet en te goeder trouw is. De chauffeur mag onder geen beding 

worden aangehouden. Ook faxt Groningen dat het bedrijf Holleman niet op 
de hoogte is van de inhoud van de kraan. 



 

Rond tien uur die dag arriveert de Atlas Rups in Vlissingen. Het bedrijf 
Dartline verscheept de graafmachine vervolgens naar Engeland. Gerke, 

Gerben en Kees volgen het transport in een bij Eurocar gehuurde zwarte 

Opel Vectra (SR-JV-44). De politie zendt alvast hun foto's naar de Engelse 
collega’s. Bij Gerke wordt vermeldt: 'Is zeer alert en 

vuurwapengevaarlijk'. 
 

Op 10 april wordt duidelijk dat de operatie Knoet is geslaagd. De BBC 
meldt die avond dat de Engelse douane in samenwerking met de National 

Investigation Service drie Nederlanders heeft gearresteerd op Dartford 
International Freight Terminal in Kent. Uit een Atlas-graafmachine komt, 

na veertien uren schroeven en zagen 973 kilo softdrugs tevoorschijn. De 
straatwaarde in Engeland: 3,5 miljoen pond. 

 
Op het politiebureau in Groningen wordt Operatie Knoet feestelijk 

beëindigd. De korpsleiding trakteert de rechercheurs op taart. In juni 
1999 wordt Gerke door het Crown Court, Southwark, Londen veroordeeld 

tot een gevangenisstraf van acht jaar. Ook Kees krijgt er acht, Gerben 

zes. 
 

Als ik later aan het openbaar ministerie de vraag voorleg waarom het 
Groninger trio niet in Nederland, bijvoorbeeld in Vlissingen, is 

gearresteerd, liegt justitie: wij waren niet op de hoogte van de handel en 
wandel van Gerke, Gerben en Kees. Even later heet het dat het ging om 

een gecontroleerde doorvoer. En de arrestatie een uitgestelde 
aanhouding.   

Onder rechercheurs heerst een andere visie: in Engeland zijn de straffen 
hoger. 

 
 

 
De tijd verstrijkt en zo wordt het februari 2002. Een Groninger 

rechercheur, destijds betrokken bij de Operatie Knoet, krijgt bezoek van 

een man die verhaalt over een op handen zijnde liquidatie. Er zal een 
inwoner van Beerta worden vermoord. 

 
Het is een niet alledaagse tip die de Groninger politie krijgt. Het verhaal 

van de man wordt echter wel serieus genomen. Er komt een verkennend 
onderzoek waarin één vraag centraal staat: waarom? Waarom moet Koos 

uit Beerta het veld ruimen? Al vrij snel worden twee mannen uit Den Haag 
en een inwoner van Zuidlaren aangehouden. Zij zouden de liquidatie 

moeten uitvoeren.  
 

Maar waarom? De verkenningen leveren het volgende beeld op. Koos uit 
Beerta is in oktober 1997 getuige geweest van een moord. Die moord is 

gepleegd op het erf van een boerderij even buiten Veelerveen. Het 
slachtoffer is de 55-jarige drugshandelaar Matt Hűren uit Heerlen. In 



Limburg staat de man dan al vijf jaar als vermist te boek. Nadat Hűren is 

doodgeschoten, wordt zijn lichaam verbrand in een oven. Koos is daar bij 
aanwezig. 

En Gerke. 

 
Matt Hűren? Bedrijfsleider van een tuincentrum in België. Daarnaast 

handelaar in drugs. Verblijft regelmatig in Denemarken en Zweden. Een 
Belgische vriend van Hűren vertelt aan de politie dat Hűren in september 

1997 naar Groningen was vertrokken omdat daar wat probleempjes 
waren. De achterblijvers krijgen argwaan als Hűren ook op 29 oktober van 

dat jaar niets van zich laat horen. Zijn dochter is die dag jarig en als Matt 
op dat soort dagen op zakenreis is, stuurt hij presentjes.  

 
Koos, het beoogde slachtoffer, wordt aangehouden en aan de tand 

gevoeld. Aanvankelijk wil hij niks zeggen, maar uiteindelijk slaat hij door. 
De probleempjes waar de Belgische vriend over sprak, betreft een zakelijk 

conflict tussen Gerke en Hüren. Gerke denkt dat Hűren geld, drugsgeld, 
achterover heeft gedrukt. Veel geld. Het conflict wordt beslecht met negen 

kogels. 

  
Bij de politie verklaart Koos: 'Na de eerste schoten bleef Hűren staan. 

Toen zakte hij in elkaar.' Het zware lichaam van de Limburger wordt met 
een kruiwagen naar de achterkant van een schuur gereden. Daar staat de 

oven van plaatstaal, door Gerke zelf in elkaar gelast. Naast de oven ligt 
een stapel brandhout. Justitie verwijst hier later naar om aan te tonen dat 

er sprake is van voorbedachten rade. 
Koos tegen de politie: 'Door het roodgloeiende plaatwerk kon ik het 

brandende lichaam zien. De oven heeft de hele nacht gebrand.' 
De resten worden in beton gegoten. De crematie van Matt Hűren zou zijn 

gebeurd tussen 23 en 25 oktober 1997. 
 

De politie krabt zich nog wel even achter de oren. Want als dit allemaal 
waar is, als het zo is gegaan, dan moet Gerke deze moord hebben 

gepleegd terwijl hij rond die tijd ook stelselmatig werd geobserveerd door 

Knoet. 
Maar de informatie is keihard. 

De informant, de man die zich bij de knoet-rechercheur meldde, is 
Gerben. 

 
Hoe kwam Gerben aan de informatie? 

Dat kwam zo. 
 

Gerke zit in de laatste fase van zijn Engelse straf. Nog een paar maanden 
en hij mag de Swaleside-gevangenis in Kent verlaten. Dat zal in april 2002 

zijn. Maar hij is niet gerust en zijn ongerustheid groeit als in januari 2002 
in zijn cel foto's van hem worden gemaakt. Gerke vreest dat dit verband 

houdt met de uitlevering aan Nederland. Hij is bang dat hij in april niet op 
vrije voeten zal komen, maar zal worden overdragen aan de Nederlandse 



justitie in verband met dat akkefietje – dat grapje zoals hij het later 

noemt in telefoontaps - op het erf van de boerderij, even buiten 
Veelerveen. 

Het akkefietje met negen kogels en Matt Hűren. 

 
Het is een onterechte vrees, want officieel staat Hűren dan nog te boek als 

vermist. Niet als vermoord. De angst die Gerke voelt, zal de slechtste 
raadgever uit zijn leven worden. Want hij verzint een list. Listig denkt 

Gerke in zijn Engelse cel, dat als de enige getuige van die moord, Koos uit 
Beerta, nou eens wordt vermoord, dan is er niemand die hem iets kan 

maken. 
 

En aan dit laatste heeft hij wel behoefte, na al die jaren in de gevangenis. 
In 1985, Gerke is dan 24 jaar, wordt hij veroordeeld tot een 

gevangenisstraf van viereneenhalf jaar wegens een overval op een 
geldloper die hij door de knie schiet. In 1988, net vrij, wordt hij opgepakt 

op verdenking van afpersing wat hem opnieuw in de cel doet belanden, nu 
voor drie jaar. In 1993 krijgt hij een jaar celstraf, in 1995 anderhalf. Dat 

is tien jaar in tien jaar tijd. Kortom: Koos moet dood. 

 
Gerke schrijft een brief waarin hij de opdracht verstrekt Koos uit de weg 

te ruimen. De beloning die hij in het vooruitzicht stelt bedraagt 150.000 
euro. De brief geeft hij mee aan Jack, een Nederlandse medegedetineerde 

die zijn straf er op heeft zitten en naar huis mag. Hij moet de brief 
afgeven aan een man die hij zal treffen bij de Burgerking in Den Haag. 

Gerke belt ook de man die de brief daar moet komen ophalen. 
Gerben. 

Gerben zit dan met zijn veroordeling tot zes jaar al lang en breed weer in 
Nederland.  

 
In de brief staat: ‘Hallo Gerben. Je weet dat we een probleem hebben. Als 

die Koos (die hij aanduidt als ‘hopeloos’) wordt afgemaakt, is het 
probleem weg. Koos kan niets meer zeggen als ie dood is. Voor Doedens 

(op dat moment de advocaat van Gerke) is het een koud kunstje om 

Koos, de rat, de schuld te geven van die moord. Hopeloos moet de wereld 
uit. Het was in ons beider belang dat die Matt verdween (…). Uitkijken en 

vertrouw niemand.’ 
Vanuit de Swaleside-gevangenis krijgt Gerben per telefoon de opdracht: 

'Brief twee keer lezen en dan verbranden.' 
 

Maar Gerben doet iets waar Gerke geen rekening mee heeft gehouden. 
Zijn oude partner in crime stapt, op 13 februari 2002, naar de politie, naar 

een Knoet-rechercheur en doet zijn verhaal. 
 

Met speciale toestemming van het college van procureurs-generaal 
worden vanaf dat moment alle telefoongesprekken van Gerke die hij 

vanuit Swaleside voert, afgeluisterd. De rechercheurs luisteren met rode 
oortjes. Ze horen Gerke zeggen: ‘Koos, die hond, moet worden 



afgemaakt. Dankzij hem zitten we vast. Ik heb niks te verliezen.’ Ook 

geeft Gerke informatie over de vermoedelijke verblijfplaats van Koos, 
ergens in Brabant. 

 

Het 'binnenhalen van de brief' krijgt de hoogste prioriteit. Gerben blijkt 
bereid zijn dubbelrol te blijven spelen. Bij de Burgerking in Den Haag zegt 

Gerben tegen Jack dat hij zijn leesbril is vergeten en dat hij de brief 
daarom niet direct kan vernietigen. Jack vindt dat best. Gerben geeft de 

brief aan de politie. 
 

Een brief waarmee kan worden bewezen dat de vermiste Limburger is 
vermoord en dat Gerke de moordenaar is. Waar Gerke in de nadagen van 

zijn straf ten onrechte voor vreesde, gebeurt nu alsnog. Hij wordt in zijn 
cel gearresteerd en uitgeleverd aan Nederland. In de Engelse cel vinden 

technisch rechercheurs een schrijfblok. Op doordrukken kunnen zij de 
brief te lezen die Gerke listig schreef. 

  
Gerke lijkt een kat in het bakkie. Maar er is een probleem. De voor Gerke 

zeer belastende brief – in feite zijn eigen doodvonnis – zal in de rechtszaal 

als bewijs moeten worden gebruikt. Dat betekent ook dat de identiteit van 
de tipgever, Gerben, moet worden prijsgegeven. Voor Gerben is dat een 

levensbedreigende situatie. De rechercheurs zitten er mee in de maag. Ze 
hebben keihard bewijs in handen, maar het is in hun jargon 'dubbel nul 

informatie', zogenaamde anonieme informatie die een verdachte kan 
herleiden tot de bron.   

 
De rechercheurs verzinnen op hun beurt een list. Gerben krijgt met 

terugwerkende kracht de status van politie-informant, werkzaam voor de 
criminele inlichtingendienst (cie). De herkomst van cie-informatie mag 

worden verhuld. En om Gerben nog eens extra te beschermen, wordt hij 
voor de vorm – bij de BurgerKing in Den Haag – gearresteerd. De brief 

wordt bij het fouilleren ‘bij toeval’ gevonden. 
 

In de rechtszaal komt het allemaal aan de orde. De officier van justitie 

zegt dat gekozen moest worden tussen twee kwaden. Geen goede keuze, 
zegt hij, maar juridisch wel te verdedigen. De rechtbank heeft geen 

bezwaar tegen de opmerkelijke werkwijze. In het vonnis staat hierover: 
‘Ongebruikelijk, maar de belangen van de verdachte (Gerke) zijn niet 

geschaad.’ 
 

Gerke hangt. De rechercheurs vinden nog iets dat, zo zal later blijken, het 
verschil zal maken tussen een gevangenisstraf van 20 jaar en levenslang. 

In de Engelse cel wordt een handgeschreven briefje gevonden met daarop 
de namen van onder anderen twee politiemensen – Knoet-rechercheurs – 

en de naam van een officier van justitie. Inclusief hun privéadressen. Een 
dodenlijst.  

 



Het bestaan van zo’n hitlist verklaart de buitengewoon strenge 

veiligheidsmaatregelen tijdens de rechtszaken, die deels plaatshebben in 
De Bunker in Amsterdam-Osdorp. Justitie vreest de lange arm van Gerke. 

Als Koos bij de rechter-commissaris als getuige wordt gehoord, draagt hij 

een pruik en wordt zijn stem vervormd. En dat terwijl de zitting 
plaatsheeft achter gesloten deuren. 

 
Terug naar 21 oktober 2004, naar zittingszaal 14 van de Groninger 

rechtbank, waar Gerke die ochtend in een blauw colbertjasje, 
spijkerbroek, witte sokken en op zwarte schoenen opgewekt binnenkomt, 

grapjes met zijn advocaat maakt en glimlachend zwijgt.  
 

Een handjevol belangstellenden volgt het proces in de beveiligde ruimte, 
achter glas. In de rechtszaal zelf zitten en staan, behalve de drie rechters, 

de officier van justitie, de griffier, de bode, de advocaat, een paar 
rechtbankverslaggevers – en tekenaars en Gerke, niet minder dan tien 

politiemensen. Voor aanvang van de zitting inspecteerden zij de 
publieksruimten in het gerechtgebouw. Met spiegeltjes aan stokken keken 

ze onder stoelen en tafeltjes, kieperden ze prullenbakken om en wroetten 

in plantenbakken.  
Buiten het gerechtsgebouw wordt extra gesurveilleerd. 

 
Het hoofd bedrijfsvoering van het openbaar ministerie Groningen 

verstuurt daags voor de zitting per mail (14.54 uur, urgentie: hoog) een 
risicomelding, aan alle medewerkers gerechtelijke diensten: 'Er zijn 

aanwijzingen binnengekomen dat uit de kring van de familie van een 
verdachte die voor de meervoudige kamer moet voorkomen in het 

gerechtsgebouw geweld wil gebruiken. De beveiligingscommissie heeft de 
nodige maatregelen genomen. In en voor het gerechtsgebouw zijn een 

groot aantal politiemedewerkers aanwezig (…). 
 

Gerke is, zegt de officier in zijn requisitoir, zeer wraakzuchtig en daarmee 
een blijvend gevaar voor de samenleving. 'Zijn idee was, geen lijk, geen 

veroordeling. De familie van het slachtoffer kan het maar moeilijk 

verkroppen dat er van Matt helemaal niets meer over is. Verdachte maakt 
het alleen maar erger door te zwijgen. Hij heeft geen spijt, helemaal 

niets.' De officier van justitie citeert uit getapte telefoongesprekken waarin 
Gerke praat over 'mensen schier maken'. Daarmee bedoelt hij, zegt de 

officier, mensen dood maken. 
  

Het is dan duidelijk wat Gerke boven het hoofd hangt. De officier van 
justitie roep de hitlist in herinnering: 'Als Gerke ooit op vrije voeten komt, 

zijn er mensen onder wie politiemensen, die moeten vrezen voor hun 
leven.' 

Om kwart over twaalf, 21 oktober 2004, eist de officier van justitie 
levenslang. 

 



Gerke hoort het verhaal van de aanklager grijnzend aan. Of vergis ik mij 

en kijkt hij minzaam? 
De rechtbankpresident heeft een paar keer geprobeerd Gerke aan het 

praten te krijgen. Zegt: 'Nog los van wat wij van uw zaak vinden, u heeft 

wel iets uit te leggen.' 
Maar Gerke zegt niets. 

 
Advocaat Alexander Bijl, tegenwoordig officier van justitie in Amsterdam, 

verdedigt wat hij verdedigen kan. Zegt dat justitie te veel is uitgegaan 
aannames. Er is geen vuurwapen gevonden en forensisch onderzoek op de 

plaats delict heeft nul-komma-nul opgeleverd. Het tijdstip van de 
vermeende moord is onduidelijk. En is het echt waar dat de politie tot 

Gerben met die brief kwam, niet wist dat Matt Hűren al in 1997 was 
vermoord? Bestond er niet cie-informatie en was er niet binnen het 

Groninger politiekorps grote frustratie, omdat met die informatie niets 
mocht worden gedaan? Jawel. En die frustratie zou hebben geleid tot 

fanatisme bij agenten jegens Gerke. Cliënt heeft het gevoel dat hij er 
wordt ingeluisd. Ook de reconstructie die de politie uitvoerde op het erf 

van de boerderij, deugt niet. De politie zou Koos te veel hebben gestuurd. 

Advocaat Bijl verzoekt de rechtbank Gerke vrij te spreken wegens gebrek 
aan bewijs. 

 
In dubio pro deo! 

 
Twee weken later blijkt dat de rechters de officier van justitie noch de 

advocaat volgt. Gerke wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 
jaar wegens moord en het uitlokken van een tweede moord. In het vonnis 

schrijven de rechters dat Gerke beredeneerd en gewetenloos zijn 
compagnon van het leven heeft beroofd. ‘Maar ook bij de meest ernstige 

misdrijven geldt het uitgangspunt dat de pleger in beginsel uitzicht moet 
hebben op terugkeer in de samenleving.’ Het vonnis vervolgt: ‘Uit 

humanitaire overwegingen moet terughoudendheid worden betracht bij 
het opleggen van levenslange gevangenisstraffen.' 

 

Het vonnis betekent dat Gerke in 2017 op vrije voeten komt, twintig jaar 
nadat hij met Gerben en Kees een klapper had moeten maken en in een 

zwarte Opel Vectra achter die graafmachine vol drugs naar Engeland reed.  
 

Het verrast niet dat het openbaar ministerie in hoger beroep gaat. Gerke 
zelf trouwens ook. Evenmin is het verrassend dat het openbaar ministerie, 

voor het gerechtshof Leeuwarden opnieuw levenslang eist. 
De aanklaagster noemt de moord op de Limburger gewetenloos, 

onvoorstelbaar wreed en een misdaad van een schokkende kilheid. 
 

Het gerechtshof is voor het proces uitgeweken naar De Bunker in 
Amsterdam-Osdorp. Er zijn aanwijzingen dat dit noodzakelijk is, zo luidt 

droog de korte verklaring. De beveiligers van de meest beveiligde 
rechtbank van het land zijn er blij mee. Ze staan al weken op scherp, 



want het zijn drukke tijden in de justitiebunker. Het proces tegen de 

vermeende leden van de Hofstadgroep en de strafzaak tegen Mohammed 
B. zijn net achter de rug en er komen nog zittingen met Hells Angels. Dan 

is zo’n gekke Groninger tussendoor meer dan welkom. 

 
In de grote zittingszaal van de bunker werpt de verdediging een nieuwe 

vraag op. Is Matt Hűren eigenlijk wel dood? Zijn lichaam is nooit 
gevonden. En ook, ondanks minutieus sporenonderzoek op de plaats 

delict, geen stoffelijke resten. Het is een moord zonder lijk. Maar zou het 
niet zo kunnen zijn dat de Limburger, handelaar in drugs in binnen- en 

buitenland, alle reden heeft te doen geloven dat hij van de aardbodem is 
verdwenen? Dat hij er belang bij heeft om dood te zijn? 

 
De verdedigingen heeft een neef van Hűren gevonden die zegt dat hij zijn 

oom op Tweede Kerstdag 1997, twee maanden nadat hij zou zijn 
vermoord, nog telefonisch heeft gesproken. Over een familiekwestie. 

Justitie zegt dat het verhaal van de neef niet kan kloppen. De  
verklaringen zijn niet alleen tegenstrijdig, ook blijkt uit telefoongegevens 

dat er ook geen contacten zijn geweest in de genoemde periode. En 

mocht dit verhaal leiden tot enige twijfel, dan moet het hof weten, zegt de 
advocaat-generaal, dat niet iedereen in dit dossier het achterste van zijn 

tong laat zien. 
 

Gerke zou duidelijkheid kunnen verschaffen, maar houdt de kiezen op 
elkaar.  

Dit laatste zit het hof niet lekker. Wie wil doen geloven onschuldig te zijn, 
maar consequent zwijgt, spoort misschien niet helemaal. Het hof heeft 

gedragsdeskundigen opdracht gegeven onderzoek te doen naar zijn 
geestesgesteldheid. Het enige dat justitie weet over zijn psyche staat in 

een reclasseringsrapport uit 1984. Te oud om nu nog zinnig te kunnen 
zijn. Maar het onderzoek van de benoemde deskundigen mislukt. Gerke 

weigert alle medewerking. 
 

Na in totaal vier zittingsdagen in hoger beroep lijkt er in januari 2006 een 

einde te komen aan het proces tegen Gerke. Alles lijkt gezegd en 
gezwegen. Na een lange laatste zittingsdag in De Bunker staat de 

president van het hof op het punt Gerke het wettelijk gegunde laatste 
woord te geven. 

 
Maar de president verrast de weinige aanwezigen in de Bunker. Hij zegt 

dat de zaak opnieuw zal worden aangehouden. Er zou één forensische 
gedragswetenschapper in Nederland zijn die het aandurft een laatste 

poging te wagen en die mag nu van de raadsheren zijn gang gaan. De 
aanklaagster stemt toe. Ze zegt dat Gerke met zijn zwijgende opstelling 

de afloop van zijn strafzaak wil bepalen. ‘En dat vind ik zeer onwenselijk.’ 
Advocaat Piet Doedens zegt dat het een vergeefse poging zal zijn want 

‘cliënt zal niet meewerken’. 
  



De beweegredenen van Gerke laten zich raden. Mocht bij hem een steekje 

los worden geconstateerd, zou hij niet volledig toerekeningsvatbaar zijn, 
dan dreigt, naast een langdurige gevangenisstraf, de maatregel tbs. 

Zonder enig inzicht in zijn grijze brij, is de tbs-maatregel niet mogelijk. 

Gevoel voor humor alleen is niet voldoende. 
 

Gerke gokt. 
Hij gokt op 20 jaar celstraf. 

Dat is netto ruim 13 jaar zitten, minus voorarrest. En hij zit al een tijdje. 
Twintig jaar betekent dan dat hij over een kleine tien jaar weer vrij man 

is. 
Het is een gewaagde gok. 

Bij verlies is het levenslang. 
 

Gedragsdeskundigen hadden al eens gerapporteerd: ‘Niet gebleken is dat 
de weigering is toe te schrijven aan een gebrekkige ontwikkeling of 

ziekelijke stoornis van de geestvermogens.’ 
 

Gerke gokt bij volle verstand. 

En verliest. 
 

Op 19 juli 2006 wordt de dan 45-jarige Gerke veroordeeld tot een 
levenslange gevangenisstraf wegens moord en een poging om een ander 

door inlichtingen te bewegen een moord te begaan. 
 

In het arrest schrijft het gerechtshof dat een langdurige vrijheidsstraf met 
de maatregel tbs de voorkeur had gehad, maar dat de verdachte het hof 

de handvatten om de tbs op te leggen, heeft onthouden. Ook stelt het hof 
het eens te zijn met de rechtbank Groningen, dat ook daders van zeer 

ernstige misdrijven uitzicht dienen te houden op een terugkeer in de 
maatschappij. Maar, zo staat in het arrest, op dit uitgangspunt dienen 

uitzonderingen mogelijk te zijn. 'En dit is zo'n uitzondering.' 
 

In juli 2007 is het arrest onherroepelijk geworden. Gerke had in cassatie 

de Hoge Raad verzocht de uitspraak van het hof te vernietigen. De Hoge 
Raad verklaart Gerke echter niet-ontvankelijk omdat hij zich niet liet 

bijstaan door een advocaat. 
 

Voorjaar 2008. 
 

Voor het gerechtsgebouw in Groningen tref ik een rechercheur die destijds 
betrokken was bij de operatie Knoet. Hij stond op het dodenlijstje. Zegt: 

'Wij denken dat de macht van Gerke vanuit de gevangenis zo 
langzamerhand is uitgespeeld. Maar helemaal zeker zijn we niet.' 

 
 

Rob Zijlstra 
 



 
Dit verhaal is gepubliceerd in Koud Bloed, true crime magazine (Nieuw Amsterdam uitgevers), nr. 3/2008. 
Het verhaal is gebaseerd op eigen waarneming tijdens de diverse rechtszaken die ik heb bijgewoond, op (mijn) 
berichtgeving in Nieuwsblad van het Noorden, op gesprekken met betrokken rechercheurs en op officiële 
stukken uit het strafdossier. De tekening is gemaakt door rechtbanktekenaar Annet van Zuurveen tijdens het 
strafproces op 21 oktober 2004 voor de rechtbank in Groningen. 

 
  

 
 

 


