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Darbuka: criminele organisatie,
maar leden toch op vrije voeten
3 Omvangrijke strafzaak
vandaag en morgen voor
rechtbank Groningen
3 Hennepteelt in Gronin-
gen en Friesland

Strafrechtadvocaat Jan

Door Rob Zijlstra
Groningen Strafrechtadvocaat Jan

Boone heeft al wat kruit verscho-

ten. Dit politieonderzoek, brieste

hij in de rechtszaal, is ’knoeiwerk

van het allerergste soort’. Boone zei

dat in januari dit jaar tijdens de re-

giezitting rond de strafzaak Darbu-

ka die vandaag inhoudelijk begint.

De rechtbank in Groningen heeft

voor de behandeling drie dagen ge-

reserveerd. Vijf mannen in de leef-

tijd van 27 tot 33 jaar uit Groningen

worden verdacht van de handel in

hennep. En van poging tot moord.

Het gaat om een omvangrijke

strafzaak die - knoeiwerk of niet -

voor het Openbaar Ministerie

(OM) vooralsnog niet naar wens

verloopt. Het OM beticht de vijf

mannen niet alleen van het exploi-

teren van hennepplantages en de

handel in hennep, ook zouden de

vijf lid zijn van een criminele orga-

nisatie. Dat betekent zoveel als dat

de verdachten professioneel te

werk gingen en dat er binnen de

bende een duidelijke taakverdeling

was. En een leider. In januari be-

sloot de rechtbank, zeer tegen de

zin van het OM, dat twee verdach-

ten hun strafproces in vrijheid

mochten afwachten. Ze hadden op

dat moment tien maanden in de

gevangenis doorgebracht. Drie

maanden daarvoor waren twee an-

dere verdachten in vrijheid gesteld.

De meeste leden van vermeende

criminele organisatie lopendus vrij

rond.Alleende verdachte diewordt

bijgestaan door Jan Boone, een 28-

man uit Groningen, zit vast. Is hij

de leider? Ja, zegt het OM. Natuur-

lijk niet, vindt Boone.

Het OM denkt wel degelijk een

stevige zaak te hebbenmet een on-

derzoek zonder knoeiwerk. De ver-

dachten zouden jarenlang in Gro-

ningen en Friesland grote hennep-

kwekerijen hebben geëxploiteerd

en daar vele honderdduizenden eu-

ro’s aan hebben verdiend.

In december 2011 deed de politie

in Friesland onderzoek naar gesto-

len tractoren. In dat kaderwerd een

leegstaande boerderij in Hardega-

rijp doorzocht. Tractoren werden

niet aangetroffen,wel eenpaar dui-

zend hennepplanten in een zeer

professioneel ingerichte kwekerij.

Elders in de boerderij werden grote

partijen gedroogde hennep aange-

troffen. De verkoopwaarde van de

aangetroffen drugs becijferde de

politie op 600.000 euro. Het was de

grootste ’hennepvangst’ van de po-

litie in Friesland van dat jaar.

Vervolgonderzoek zou hebben

aangetoond dat de verdachten ook

elders in Friesland actief waren. In

de binnenstad van Leeuwarden

(Voorstreek) werd een plantage

ontmanteld boven een winkel, in

Drachten in een bedrijfsloods, in

Delfstrahuizen in een grote, vrij-

staande woning. Ook in Groningen

zouden woonpanden zijn gebruikt

voor hennepteelt. Eerder werd dui-

delijk dat de politie de verdachten

lange tijd heeft afgeluisterd. In hun

auto’s waren zendertjes geplaatst.

Vier van de vijf mannen worden

ook verdacht van een poging tot

moord. In februari vorig jaar zou-

den ze hun slachtoffer hebben be-

werkt met een honkbalknuppel.

Aanleiding: het slachtoffer zou

hebben geprobeerd een hennep-

kwekerij leeg te halen (rippen). Hij

raakte ernstig gewond.

Vandaag worden de feiten be-

sproken en worden drie betrokken

rechercheurs tijdens de zitting als

getuigen gehoord. De verdachten

hebben totnu toeniet het achterste

van hun tong laten zien. De ver-

wachting is dat hetOMpasmorgen

met de strafeisen komt. Ook de ad-

vocaten komen op zijn vroegst

woensdag aan het woord.

@ rob.zijlstra@dvhn.nl

Ð De boerderij in Hardegarijp
waar duizenden hennepplanten
werden aangetroffen (linksbo-
ven) en een pand aan de stad-
Groninger Petrus Campersingel
(linksonder) waar ook geteeld
werd.

¦ De vrijstaande woning in
Delfstrahuizen (rechtsboven) en
het Leeuwarder winkelpand
(rechtsonder) waarboven ge-
teeld werd. Foto’s: Google
Streetview


