
C H R O N O L O G I E 

Twee Nederlandse vrouwen werken als drugskoerier voor een 
drugsorganisatie die vooral in Spanje actief is en wordt geleid door de 
Engelsman Robert D. Een van de vrouwen - Janette - is de zus van de 
Gerard Meesters uit Groningen. Ze zouden 1500 kilo hasj van de organisatie 
achterover hebben gedrukt.


24 november 2002, 20.15 uur 
Vijf mannen staan voor de deur van de woning van Gerard Meesters aan de 
Uranusstraat in Groningen. Zij informeren naar zijn zus Janette. Meesters 
krijgt op een briefje een Spaanse telefoonnummer dat hij moet bellen. Doet 
hij dat niet dan komen ze terug en dan niet om te praten, zo luidt de 
mededeling.


28 november 2002, 19.00 uur 
Gerard Meesters wordt in de hal van zijn woning met 8 kogels 
doodgeschoten. Getuigen zien een kleine donkere bestelauto wegrijden, een 
Renault Kangoo met twee inzittenden.


6 december 2002 
Op een adres in Amsterdam wordt een envelop bezorgd met daarin een 
krantenartikel uit Dagblad van het Noorden over de moord op Meesters. In 
de envelop ook een briefje met een Spaanse telefoonnummer. Op het adres 
woont de moeder van Madeleine. Madeleine is de vriendin van Janette 
Meesters.


17 - 18 december 2002 
Via aangesloten taps komen verschillende personen in beeld, onder wie ene 
Gerrit B. en een Engelsman. Ze komen vanuit Spanje naar Nederland en zijn 
op zoek naar Madeleine en Janette.


15 februari 2003 
De Engelsman Antony ‘Tony’ Spencer wordt afgetapt, bij de politie bekend 
als drugscrimineel. De politie hoort hem zeggen dat ‘ze met met iemand’ 
hebben afgerekend. Niet met ‘haar zelf’, maar met iemand ‘in haar directe 
omgeving’. Spencer heeft ook veel contact met Robert D.


6 mei 2003 
In de taps duiken de namen van Bavelman en van de Engelsman Steven B. 
Die laatste zit gedetineerd wegens op poging tot doodslag, in mei 2003. B. 
blijkt een sleutelfiguur. Op de envelop die op 6 december 2002 is afgeleverd 
bij de moeder van Madeleine  worden vingerafdrukken aangetroffen: van B. 
Op zijn naam staat een Renault Kangoo.




En de politie ontdekt nog iets: die Renault Kangoo is op 24 november 2002 
om 19.45 uur geflitst op de ringweg van Groningen. Een half uur voordat 
Meesters wordt bedreigd.


8 december 2003 
Onderzoek wijst uit dat Bavelman iemand is die zich Andrew Love noemt. In 
werkelijkheid heeft hij Daniel S. Hij is in 1978 in Engeland tot levenslang 
veroordeeld, maar wist in 2001 te ontsnappen. S. heeft veel met Gwenette 
Martha. Politie-informanten zeggen dat Martha betrokken is bij een moord in 
Groningen.


Op 8 december 2003 wordt Daniel S. aangehouden.


S. verklaart dat Janette Meesters en haar vriendin Madeleine worden 
verdacht van de diefstal van drugs. Hij bekent dat hij - in opdracht - op 22 
november 2002 in Groningen was om Meesters te bedreigen. Ook bekent hij 
dat hij - in opdracht - een krant (Dagblad van het Noorden) heeft gekocht 
met daarin een artikel over de moord op Meesters en dat hij dat artikel in een 
envelop heeft verzonden naar een adres in Amsterdam.


S. ontkent dat hij Gerard Meesters heeft doodgeschoten.


7 januari 2004 
Gwenette Martha wordt aangehouden. Hij geeft toe met anderen Meesters 
op 22 november te hebben bedreigd. Ook Boneka Belserang is daarbij. Hij 
werd op 5 februari 2009 geliquideerd in Amsterdam. Gwenette Martha werd 
22 mei 2014 geliquideerd. Veel van de liquidaties in Amsterdam zouden 
verband houden met een partij gestolen drugs in de haven van Antwerpen. 
Eigenaar van die partij: Robert D. De rechtbank in Groningen veroordeelde 
de bedreigers van Meesters tot celstraffen van 8 maanden tot een jaar.


7 juli 2005 
De rechtbank in Groningen veroordeelt Daniel S. tot een levenslange 
gevangenisstraf wegens moord op Gerard Meesters. Medeverdachte Steven 
B. krijgt 8 jaar cel. Hij was de chauffeur. Barnes heeft belastende 
verklaringen afgelegd, wat het belangrijkste bewijs vormt voor de 
veroordeling van Sowerby. 


Op 22 december 2006 bekrachtigd het gerechtshof in Leeuwarden het 
vonnis van de rechtbank: levenslang. De zittingen in hoger beroep hadden 
plaats in extra beveiligde rechtbank (De Bunker) in Amsterdam Osdorp.

Steven B. ging niet in hoger beroep.  In september 2009 is hij na detentie het 
land uitgezet.




2008 
Robert Dawes wordt gearresteerd in Dubai in verband met drugs. Drie jaar 
later (!) wordt hij uitgeleverd aan Spanje. Er gaat iets juridisch niet goed: D. 
komt op vrije voeten (2011).


2011 - 2013 
De politie luistert Robert D. af. Hij heeft ontmoetingen met drugsbazen van 
het Colombiaanse Medellín-kartel en met leden van het kartel de Los Soles 
in Venezuela.


12 november 2015 
Een speciale Spaanse politie-eenheid van de Guardia Civil doet een inval D’s 
villa in Benalmadena, Marbella. Hij wordt met een politiehelikopter 
afgevoerd. De arrestatie is het resultaat van een internationaal politie-
onderzoek dat in 2013 was begonnen op basis van informatie van een 
politie-infiltrant bij Los Solos in Venezuela.


november 2015 
Het ministerie van justitie wil Daniel S. overdragen aan Engeland, opdat hij 
daar zijn levenslange straf kan voortzetten. S. is als gevolg van zijn 
veroordeling tot een ongewenste vreemdeling verklaard. Na publiciteit in 
Dagblad van het Noorden hierover en vragen in de Tweede Kamer wordt het 
‘voorgenomen besluit’ ingetrokken.


december 2015 
Robert D. wordt uitgeleverd aan Frankrijk waar hij verantwoordelijk wordt 
gehouden voor het smokkelen van 1300 kilo cocaïne. Het strafproces staat 
gepland in het voorjaar van 2018.


2016 - 2017 
Daniel S. heeft kanker en is terminaal. Koen en Annemarie Meesters - de 
kinderen van Gerard Meesters, bezoeken hem in de gevangenis. S. blijft 
ontkennen dat hij Meesters heeft doodgeschoten. Hij ontkent niet dat hij 
werkte voor Robert D. en van hem ‘en van niemand anders’ opdrachten 
kreeg. Het Openbaar Ministerie laat (opnieuw) weten gen mogelijkheden te 
zien om Robert D. te vervolgen: er zijn te weinig aanwijzingen dat hij de 
opdrachtgever is van de moord op Meesters.


november 2017 
Het is 15 jaar geleden dat Gerard Meesters, dan 52 jaar, op koelbloedige 
wijze is vermoord. Koen en Annemarie Meesters doen aangifte tegen Robert 
Dawes als opdrachtgever van moord op hun vader, dan wel als de leider van 
een criminele organisatie die verantwoordelijk is voor de moord.




2018 
Twee rechercheurs - de meest ervaren - van de politie-eenheid Noord 
Nederland zijn naar aanleiding van de aangifte van Koen en Annemarie 
belast met de zaak onder leiding van officier van justitie Corien Fahner. Of dit 
tot iets zal leiden is vooralsnog afwachten. 


Overigens: in de loop van 2018 kwam het bericht Daniel S. geen kanker 
meer heeft. 


Robert Dawes staat in december 2018 in Parijs terecht.  



