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G erard Meesters is het slachtoffer
geworden van een uiterst geweld-
dadige Engelse drugsorganisatie

die met ijzeren hand werd geleid door de D-fa-
mily uit Nottingham. Een deel van de top van de-
ze organisatie is dit voorjaar door de Notting-
ham Crown Court veroordeeld wegens inter-
nationale drugshandel. De hoofdverdachte, de
37-jarige John D., alias The Derbyman, kreeg 24
jaar gevangenisstraf, de overige familieleden,
bij elkaar opgeteld, 28 jaar. Het strafproces
duurde negen weken. Getuigenissen van spijt-
optanten doen de D-family de das om.

Eén lid van de D-family is niet aangehouden:
Rob D. Hij wordt door het openbaar ministerie
in Groningen gezien als de man die de opdracht
gaf Gerard Meesters te vermoorden. De vraag
waarom hij nog niet is aangehouden, laat zich
niet zomaar beantwoorden, zo luidt de officië-
le reactie van justitie. Een toelichting kan niet
worden gegeven.

Gerard Meesters was 52 jaar en getrouwd. Hij
had twee studerende kinderen. In de buurt
stond hij bekend als een uiterst vriendelijke
man. Hij wandelde en fietste graag. Van crimi-
naliteit hield hij zich verre. Hij was onderwij-
zer in het middelbaar onderwijs.

Op 24 november krijgt hij bezoek van vijf
mannen. Die willen weten waar zijn vier jaar
jongere zuster Janette uithangt. Meesters
krijgt een briefje met daarop een Spaans tele-
foonnummer. Dat moet hij bellen. Doet hij dat
niet, zo laten de mannen weten, dan komen ze
terug. ”En dan komen we niet om te praten.”

Meesters belt de politie. Die kan niet veel met
het verhaal. Er worden wel vaker mensen be-
dreigd, krijgt hij te horen. Wel wordt geduren-
de ’enige dagen’ beperkt politietoezicht’ inge-
steld bij de woning. Meesters besluit met zijn
gezin de nacht elders door te brengen. Op die
fatale 28e november is hij alleen thuis. Van
dichtbij worden acht kogels op hem afge-
vuurd.

Het moordonderzoek richt zich direct op
zuster Janette en haar vriendin Madeleine B. Zij
wonen in Spanje en zijn ’gewild of ongewild’
(aldus de politie destijds) betrokken bij crimi-
nele activiteiten. De vrouwen blijken op de
vlucht te zijn voor een drugsorganisatie die de
twee Groninger vrouwen verdenkt duizend ki-
lo hasj met een waarde van twee miljoen euro
achterover te hebben gedrukt.

Beetje bij beetje krijgt de recherche het beeld
van de ’gedupeerde’ drugsorganisatie die de
basis in Engeland blijkt te hebben. Er wordt
contact opgenomen met de National Crime
Squad. Op grote schaal worden telefoons afge-
tapt, een in Engeland ongebruikelijke opspo-
ringsmethode. Uiteindelijk worden 20.000 te-

lefoontaps geanalyseerd.
Dit onderzoek leidt ertoe dat diverse kop-

stukken van drugsorganisaties in beeld ko-
men. Zo komt de naam van Keith H., alias Red,
bovendrijven. Deze Engelsman was tot 7 jaar
gevangenisstraf veroordeeld (doodslag), maar
ontsnapte in 2001. Hij wordt getraceerd en
blijkt in een luxe penthouse in Amsterdam te
wonen.

De telefoontaps leveren nog een naam op:
Anthony H. alias Nottingham Tony. Ook hij is
voortvluchtig en de Engelsen willen hem graag
terug achter de tralies. Engelse rechercheurs
komen er achter dat hij trouwplannen heeft,
op 1 december 2003. Besloten wordt alle mon-
daine trouwlocaties in Engeland en Schotland
te benaderen. En met succes. Enkele uren voor
de huwelijksvoltrekking wordt Nottingham To-
ny in zijn trouwpak gearresteerd in een roman-
tisch hotel in het Schotse Gretna Green.

Nottingham Tony verdiende tientallen miljoe-
nen euro’s, onder meer dankzij een florerende
drugslijn tussen Felixstowe en de haven van
Rotterdam. Vanuit een klein cafeetje in Huck-
nall doet hij via mobiele telefoons zijn zaken.
De gesprekken zijn doorspekt met codes.

Keith ’Red’ weet na de arrestatie van Tony te
ontkomen en vlucht naar Nederland. Hij wordt
vooral gesignaleerd in Breda, waar hij later ook
wordt aangehouden. Belangrijk voor het Gro-
ninger moordonderzoek is dat Keith Red en Not-
tingham Tony nauw gelieerd zijn aan de eerder
genoemde D-family. Feitelijk zijn ze luitenan-
ten van Rob D., de man die wordt verdacht op-
dracht te hebben gegeven Meesters te ver-
moorden.

Een week na de moord op Gerard Meesters
ontvangt de familie van Madeleine B, de vrien-
din van Janette, een kopie van een krantenarti-

kel waarin wordt bericht over de moord in Gro-
ningen. Het is een waarschuwing. De politie be-
sluit de woning van de familie met camera’s te
bewaken. In de zomer van 2003 krijgt de fami-
lie een dreigbrief. Op die brief worden vingeraf-
drukken aangetroffen.

E r is nog een ander spoor. Het telefoon-
nummer dat Gerard Meesters op die 24e
november kreeg, kan worden gekoppeld

aan ene Tony S. Die blijkt een hoge positie te
hebben binnen de D-family.

De rechercheurs beschikken dan over vol-
doende informatie voor het maken van een
theorie. Die luidt dat de in Spanje door Janette
en Madeleine gestolen drugs aan Rob D. toebe-
horen. En dat Rob D. zijn ’luitenant’ Tony S. de
opdracht heeft gegeven de twee vrouwen op te
sporen. Tony S. heeft op zijn beurt twee solda-
ten ingeschakeld om het klusje op te knappen.
Een theorie die achteraf bezien blijkt te klop-
pen. De twee soldaten zijn Steven B. (29) en Da-
niel S. (47).

Steven B. is de man van de vingerafdrukken
op de dreigbrief. Via de Engelse politie weten
de Groninger rechercheurs dat deze man een
verleden heeft in het drugsmilieu van Notting-
ham. Zijn werkgever: de D-family. Aanvankelijk
werkt hij als tester van drugs. Daar komt een
einde als hij door zijn bazen wordt verdacht
van het stelen van 42 gram heroı̈ne. Er volgt
een keiharde sanctie: hij wordt ernstig mishan-
deld en er volgt een verbanning naar Neder-
land om zijn ’schulden’ in te lossen. Daar krijgt
hij een baantje als chauffeur. Zijn instructies:
doen wat hem wordt opgedragen, geen vragen
stellen. Zijn opdrachtgever: een telefoonstem.

Soldaat twee is Daniel S. In Nederland noemt
hij zich Andrew Love. In 1978 is S. in Engeland tot

levenslang veroordeeld voor een ’inbraak met
dodelijke afloop’. Als hij na 22 jaar een dagje
naar buiten mag neemt hij de benen en vlucht
naar Frankrijk. Daar probeert hij een nieuw le-
ven op te bouwen. Dat voornemen sneuvelt als
hij wordt herkend. S. moet opnieuw vluchten,
leeft enige tijd als zwerver op straat tot hij in
aanraking komt met iemand die hem een huis
aanbiedt in Nederland, in Breda. In ruil voor
het huis moet hij pakketjes rondbrengen.

In december 2003 worden de twee soldaten
aangehouden op verdenking van de moord op
Gerard Meesters. Steven B. zit dan al vast we-
gens een tweevoudige poging tot doodslag. Op
de rijksweg tussen Breda en Tilburg rijdt hij,
onder invloed van acht glazen bier en cocaı̈ne
met hoge snelheid tegen het verkeer in. Geop-
perd is dat hij toen zelfmoord heeft willen ple-
gen. Zelf ontkent hij dat, maar dat hij niet lek-
ker in zijn vel zat, mag duidelijk zijn. Een
maand na de moord op Meesters in 2002 wordt
hij door Rob D., de grote man, ontboden in
Spanje. Daar wordt hij genadeloos onder han-
den genomen. Ze breken al zijn ledematen en
slaan met een ijzeren staaf zijn middenhands-
beentjes kapot. Reden: hij had niet aanwezig
mogen zijn bij de moord op Meesters.

Steven B. legt na zijn aanhouding een beken-
tenis af, Daniel S. niet. Die zegt op die 28e no-
vember 2002 niet in Groningen te zijn geweest.
Een alibi heeft hij niet. S. geeft wel toe dat hij op
24 november bij Gerard Meesters is geweest.
”Om hem een telefoonnummer te overhandi-
gen, niet om hem te bedreigen.”

Hun aanwezigheid op die 24e november
2002 kunnen ze ook moeilijk ontkennen. De
auto waarin zij rijden, wordt op die dag, om
kwart over acht ’s avonds, geflitst op de ring-
weg van Groningen wegens te hard rijden. Dat

is een kwartier voor het bezoek aan Meesters.
De rechtbank acht de verklaringen van Ste-

ven B. betrouwbaar, zo bleek donderdag. B.
zegt dat hij op 28 november Daniel S. naar Gro-
ningen heeft gereden, naar het adres waar ze
vier dagen eerder ook waren geweest. B. ver-
klaart dat hij in de auto is blijven zitten en dat S.
naar de woning is gelopen. Na een paar minu-
ten stapt S. weer in met de woorden: ’Go, go,
go.’ In de auto zegt S.: ’I’ve been told to kill some-
body, which I have, and that is all you need to know.’
Steven B. verklaart voor de rechtbank dat hij
dacht dat ze drugs moesten afleveren. ”Voor
mij was het een ritje zoals altijd.” Ook verklaart
hij dat hij halverwege de rit moest stoppen
langs de snelweg. S. zou zijn uitgestapt om zich
te ontdoen van het vuurwapen.

D aniel S. suggereerde tijdens het proces
dat zijn chauffeur de moord wellicht zelf
heeft gepleegd. Daniel S. ”Ik ben een ge-

makkelijk doel. Ik ben een ontvluchte moorde-
naar.” Ook zegt hij: ”Mijn leven is een leugen.
Ik lieg om te overleven.” Tijdens de politiever-
horen laat hij zich ontvallen: ’Als ik de moord
beken, heb ik geen leven meer. Dan moet ik
vrezen voor het leven van mijn broers, neven
en nichten. Ik zal dus nooit bekennen.”

Tijdens het proces vraagt de rechter aan Ste-
ven B.: ”Is het gevaarlijk om een verklaring af te
leggen?”

B.: ”Ze kunnen veel pijn in je leven bezor-
gen.”

Rechter: ”Zoals met Janette haar broer is ge-
beurd?”

B.: ”Zoiets is niet ongebruikelijk.”
Daniel S., vult aan: ”Als je crimineel bent,

moet je je altijd zorgen maken over je familie.”
Na de veroordeling van kopstukken van de D-

family laat de politie van Nottingham weten dat
de familie D. zich lang onaantastbaar heeft ge-
waand. Nu moet voor alle criminelen duidelijk
zijn dat niemand die status heeft. ”We pakken
iedereen.”

Dat geldt wel voor ’luitenant’ Tony S., de man
die de taak kreeg de zuster van Gerard Meesters
op te sporen en daarvoor twee soldaten inzette.
Hij zit vast op verdenking van een moord, een
afrekening, in het Amsterdamse criminele cir-
cuit. Het geldt niet voor Rob D. die man die door
het Groninger openbaar ministerie stellig
wordt genoemd als de opdrachtgever voor de
liquidatie in de Uranusstraat.

Waar Janette Meesters en Madeleine B. zich
ophouden is niet bekend. De politie heeft gedu-
rende het onderzoek eenmaal contact met Ja-
nette gehad. Rechercheurs achten het niet on-
waarschijnlijk dat de twee Groninger vrouwen
nog steeds op de vlucht zijn. Of niet meer leven.
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Had de politie geweten wie
de mannen waren die op 24

november 2002 Gerard
Meesters in zijn woning in

de Uranusstraat in
Groningen bedreigden, dan

was er groot alarm
geslagen. Maar de politie

wist het niet. Er worden wel
vaker mensen bedreigd.

Vier dagen later komt bij de
meldkamer het bericht

binnen dat er is geschoten in
de Uranusstraat. Er is één

slachtoffer: Gerard
Meesters. Geliquideerd. De
schutter is donderdag door

de rechtbank van
Groningen veroordeeld tot

een levenslange
gevangenisstraf, zijn

handlanger kreeg acht jaar.
De opdrachtgever van de

moord is bekend, maar
loopt vrij rond.

Door Rob Zijlstra
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Buurtonderzoek in de Uranusstraat in Groningen na de liquidatie van Gerard Meesters.
Foto: FPS/Jos Schuurman
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The D-family en de
liquidatie in de Uranusstraat

Janette Meesters Madeleine B.

Voor Engelse tabloids was de rechtszaak tegen
de moordenaars van Meesters
voorpaginanieuws.

Bendeleider John D.
24 jaar cel

Vader Arthur D.
8 jaar cel

Rebecca B, partner van Arthur
4 jaar cel

Luitenant Ryan S
14 jaar cel
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