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Godfather

Er klopt iets niet.
Vrijdag schreef ik, naar aanleiding van het strafproces in de moordzaak van Gerard
Meesters, in Dagblad van het Noorden het volgende verhaal:
Een Engelse drugsorganisatie heeft de opdracht gegeven voor de moord op de stadGroninger Gerard Meesters, in november 2002. Niet omdat de 52-jarige Meesters iets
had misdaan. Sterker nog, met criminaliteit hield hij zich niet bezig. De reden dat
Meesters in de hal van zijn woning werd geliquideerd was dat zijn zuster Janettte, die
wel in de drugshandel zat, een grote partij hasj had gestolen van die organisatie.
Dit bleek gisteren tijdens de rechtszaak. Wie binnen de drugsorganisatie uit
Nottingham codes doorbreekt, kan wachten op een afrekening. Omdat Janette
Meesters onvindbaar was, moest haar broer Gerard eraan geloven.
De man die wordt verdacht Meesters te hebben doodgeschoten, de 47-jarige
Engelsman Daniel S., hoorde gisteren een levenslange gevangenisstraf tegen zich
eisen. Hij ontkent. Bekennen is voor hem ook geen optie, liet hij weten. Met een
bekentenis zou hij zijn organisatie in problemen kunnen brengen. En dan zou er
ook met zijn familie worden afgerekend.
S. is 1978 in Engeland tot levenslang veroordeeld voor een moord. Na 22 jaar gezeten
te hebben, wist hij te ontsnappen.
Tegen zijn 29-jarige landgenoot Steven B. werd tien jaar cel geëist. Hij zou Daniel S.
naar Groningen hebben gereden, wetende dat Meesters zou worden geliquideerd. B.
bevestigt het eerste, maar ontkent dat laatste. Op zijn hoofd staat inmiddels een prijs
omdat hij verklaard heeft dat het Daniel S. is geweest die Gerard Meesters heeft
doodgeschoten.
Uit de verklaringen van beide verdachten kwam naar voren dat zij veelal telefonisch
opdrachten kregen. Een opdracht weigeren, ook als het om moord ging, behoorde niet
tot de mogelijkheden.
Ik durf de stelling aan dat de rechtbank van Groningen niet eerder heeft moeten
oordelen over criminelen van dit kaliber.
Dat geldt ook voor het openbaar ministerie in Groningen en voor de regiopolitie
Groningen die het onderzoek deed.
Rechercheurs, die de strafzaak bijwoonden, bevestigden dit ook: ‘Tijdens ons
onderzoek in Engeland ging een wereld voor ons open.’
Zij doelden op het ongekend gewelddadige karakter van de Engelse drugsorganisatie.
De rechercheurs die dit zeiden, zijn redelijk wat gewend.
De bedoelde organisatie wordt geleid door de familie D. en is gesitueerd in en rond
Nottingham. In the Nottingham Evening Post heet die familie overigens gewoon the
Dawes-family.
The Big.
The Dawes investeren hun drugs- en bloedgeld in onder meer de toeristenindustrie
aan de Engelse oost-kust (voor wie plannen in die richting heeft). Het hoofd van de
familie is Robert. Hij is de nietsontziende Godfather van midden-Engeland.
Wie zijn naam in Nottingham en omstreken hoort uitspreken, siddert van angst, zei de
officier van justitie tijdens de zitting.

Een bij het strafproces aanwezige Engelse journalist bevestigde dat dat ook zo is.
Ït’s true.”
De twee verdachten, Daniel S. en Steven B,. tegen wie levenslang en 10 jaar
gevangenisstraf werd geëist voor de moord op de Groninger onderwijzer Gerard
Meesters zijn in de hiërarchie van de Dawes-gang niet meer dan ‘soldaten’. Zij
voerden de opdrachten uit die hen via de telefoon werden verstrekt. Opdrachten
weigeren behoorde niet tot hun mogelijkheden.
Eens kreeg Steven B. zeer vertrouwelijke informatie van de organisatie. Vervolgens
werd hij in elkaar geslagen in die zin dan al zijn ledematen werden gebroken en zijn
handen werden kapotgeslagen. Deze behandeling moest hem duidelijk maken dat hij
de verkregen informatie voor zich moest houden.
De rechtbank van Groningen stelde hem hierover een paar vragen.
‘Is het niet wat onlogisch om iemand eerst vertrouwelijke informatie te geven en hem
vervolgens bij voorbaat te mishandelen?’ Dan kunnen ze het toch beter niet
vertellen?’
Steven B., de mishandelde, keek op die vraag zijn rechters meewarig aan. “Niet
logisch? Voor mij is het wel logisch. Zo werkt het gewoon. Wij zijn geen accountants.’
Wat er niet klopt.
Groninger Gerard Meesters is geliquideerd in opdracht van Dawes.
Dat beweert althans stellig het openbaar ministerie van Groningen.
De ‘soldaten’ Daniel S. en Steven B. moeten nu bloeden.
Het door de Groninger politie aangeleverde bewijs dat Dawes opdrachtgever is, acht
de officier van justitie voldoende wettig en overtuigend om een levenslange
gevangenisstraf te eisen tegen de uitvoerder en tien jaar tegen de handlanger.
Maar als dat klopt, waarom is de opdrachtgever dan nog niet aangehouden?
Is dat omdat hij misschien een maatje te groot is voor Groningen?
Ik heb deze vraag vandaag voorgelegd aan de betrokken officier van justitie Eric van
Sloten.
Ik hoop maandag antwoord te krijgen.
r.z.
UPDATE - 7 juli 2005 - uitspraken
Daniel S. (47) is veroordeeld tot levenslang.
Landgenoot Steven B. (29) kreeg 8 jaar celstraf wegens medeplichtigheid.

