f

I

.'

-

-

Eis:lienjaarvoormoord
Justitie 'gelooft niets van nood \\Teer verdachte
Hoomwegs partner in crime wist de fatale schietpartij op. Justitie gehet pand uit te vluchten en de poli- looft daar niets van en stelt dat
tie te alarmeren, terwijl Marthin L. Marthin L. zijn kompaan George M.,
in een Barendrechtse hennepkwekerij, is doodgeen de al eerder die avond opgetrom- de ware eigenaar van de hennep, uit
melde GeorgeM. in de omgevingop de wind wilde houden.
schoten door de bewaker van de wietplantage. Het
zoek gingen naar de kroongetuige.
OMzegt daar overtuigend bewijs voor te hebben.
Gaandeweg het politieonderzoek DONKER
SANDER SONNEMANS
werd het de recherche duidelijk dat Hoornwegs handlanger, Alexander
Het Openbaar Ministerie (OM) de Rotterdamse rechtbank eveneens Marthin L., vermeend lid van de H., is de kroongetuige en verklaarde
heeft gisteren tien jaar cel geëist een gevangeniss~raf van tien jaar motorbende Satudarah, alle schuld tijdens eerdere verhoren dat George
'op zich nam. Hij verklaarde dat de M. de man was die de fatale schoten
tegen de verdachte, Marthin L.(48). tegen zich eisen.
wietplantage van hem was en eiste had afgevuurd. Volgens het OM
Hoornweg
was
erop
uit
om
met
Hij wordt gezien als de bewaker van
heeft AlexanderH. het daarmee niet
de hennep, al blijft hij volhouden de zijn maat Alexander H. de hennep
"Advocaat
verdachte
bij het rechte eind. Marthin L. en
eigenaar van de kwekerij op het Ba- te stelen en had de kwekerij al énige
GeorgeM. st6nden vlak bij elkaar in
rendrechtse bedrijventerrein Vaan- tijd in de gaten gehouden. De avond
het donker toen de schoten klonken
park te zijn. Voorjustitie staat ech- dat het tweetal toesloeg, ging het
waardoor hij niet kon zien dat Martter vast dat de 37-jarigeBarendrech- volledigfout. Marthin L.betrapte de
hin L. de trekker overhaalde.
ter GeorgeM. dat is.
hennepdieven en loste de twee doDat George M. niet heeft geprodelijke schoten op Hoornweg.
.beerd te voorkomen dat Hoornweg
MEDEPLICHTIG
L:s advocaat beweert dat hij uit
M. ontkent alle betrokkenheid. Toch zelfverdediging heeft geschoten
werd doodgeschoten, maakt hem
volgens justitie medeschuldig aan
wordt hij als medeplichtige be- omdat hij met een honkbalknuppel
zijn dood.
schouwd en hoorde hij gisteren in tegen zijn hoofd zou zijn geslagen.

PAPENDRECHT. De Papendrechtse horecaondernemer Peter Hoornweg (52) die in 2011 werd vermoord

'Mijn cliënt

werd tegen zijn
hoofd geslagen
met knuppel'

