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Geen nader onderzoek
liquidatie Meesters
Rob Zijlstra

Meesters werd in november 2002
doodgeschoten in zijn woning.
Voor deze moord is de nu 56-jari-
ge Engelsman Daniel S. veroor-
deeld tot een levenslange gevan-
genisstraf.

Strafrechtadvocaat Tjalling van
der Goot denkt dat S. ten onrechte
is veroordeeld en diende bij de
Hoge Raad een verzoek tot nader
onderzoek in. De uitkomsten
daarvan zouden dan kunnen lei-
den tot een herziening van de
zaak. Dat verzoek is nu afgewe-
zen.

Van der Goot sluit niet uit dat
een medeverdachte in deze zaak,
Steven B., de schutter is. B. werd
als medeplichtige veroordeeld tot
8 jaar celstraf en is inmiddels op
vrije voeten. De veroordeling van
Daniel S. is grotendeels gebaseerd
op belastende verklaringen van
de medeverdachte. Van der Goot
vindt dat B. opnieuw moet wor-
den gehoord. Ook zou Robert D.
moeten worden gehoord. Deze
laatste wordt, ook door het Open-

GRONINGEN Er komt geen nader
onderzoek naar de moord op on-
derwijzer Gerard Meesters uit
Groningen.

baar Ministerie, gezien als op-
drachtgever voor de moord op
Meesters. D. is echter nooit ge-
hoord. De man werd destijds be-
schouwd als de leider van een ui-
terst gewelddadige Engelse
drugsorganisatie.

Volgens de Hoge Raad is het
‘niet zinvol’ beide mannen te ho-
ren omdat het ‘hoogst onwaar-
schijnlijk’ is dat zij een betrouw-
bare verklaring afleggen en
nieuw licht op de zaak werpen.
Van de Goot noemt de afwijzing
teleurstellend. ,,De veroordeling
van S. is gebaseerd op fragiel be-
wijs, maar toch heeft hij levens-
lang gekregen. Dat zou een extra
reden moeten zijn om nader on-
derzoek te willen.’’

Gerard Meesters werd ver-
moord omdat zijn zuster in Span-
je een partij drugs had gestolen
van de organisatie van Robert D.
Die wilde de diefstal niet onbe-
straft laten. Tijdens het proces
werd duidelijk dat het een gebrui-
kelijke werkwijze was: als een
bendelid over de schreef ging,
werd een (onschuldig) familielid
te grazen genomen. Gerard Mees-
ters had geen enkele bemoeienis
met criminaliteit.
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