
Justitie eist 20 jaar cel tegen 20-jarige 
’Moord op studente Suzanne Martens bewezen’
Door Rob Zijlstra

De rechters vragen of dat te-
recht is. Dirk Z. antwoordt: "Ja,
want er is bewijs genoeg." 

Toch is het geen bekentenis
dat hij op 2 november vorig
jaar studente Suzanne Mar-
tens (25) uit Groningen om het
leven heeft gebracht. Dirk Z.
weet het niet meer.

Hij hoorde gisteren twintig
jaar cel eisen wegens moord.

Tijdens de zitting wordt dui-
delijk dat het er op die avond
gruwelijk aan toe is gegaan in
de badkamer van Suzanne
Martens. Met een groot aantal
steken met een mes en een
schaar is de jonge en gehandi-
capte vrouw vermoord. De
keel is doorgesneden. Pas zes
dagen na het drama wordt
haar lichaam gevonden. Weer
zes dagen later wordt Dirk Z.,
Suzannes buurman, op zijn
werk in Delfzijl gearresteerd.

In de woning van het slacht-
offer is bloed (dna) van Dirk
aangetroffen. Ook is een
schoenafdruk gevonden in
bloed van Suzanne. Het staat
volgens justitie honderd pro-

groningen � Halverwege
het strafproces zegt Dirk
Z. dat het kan, dat het
kan dat hij het heeft ge-
daan. En dat hij er reke-
ning mee houdt dat hij
lange tijd in de gevange-
nis moet doorbrengen.

cent vast dat die afdruk is ge-
maakt door de schoen van
Dirk. Uit een reconstructie en
na een onderzoek aan Suzan-
nes laptop kan worden opge-
maakt dat de jonge vrouw om
half negen die avond nog leef-

de. Dirk was op dat moment
thuis. Hij had cocaïne gebruikt
en voelde zich niet goed. Toen
zijn vriendin om tien uur ’s
avonds thuiskwam, lag hij in
bed en gedroeg zich vreemd.
Zijn dealer stelde die avond

vast dat Z. een snijwond had
aan zijn hand. Dat had hij eer-
der op die avond niet. Meerde-
re verklaringen van Z. zijn te-
genstrijdig of kunnen niet
kloppen. Voldoende, aldus of-
ficier van justitie Marcel Wol-

ters, om de schuld van Dirk Z.
te kunnen bewijzen.

En hij was het ook van plan,
denkt justitie. Halverwege ja-
nuari meldt de vriendin van Z.
zich bij de politie. De verke-
ring is uit en de vrouw vertelt

dat zij voor de moord met Dirk
heeft gepraat over het ver-
moorden van zijn buurvrouw.
Zo konden ze haar laptop ste-
len en die verkopen in ruil
voor cocaïne. Ook dit kan Z.
zich niet herinneren.

In het Pieter Baancentrum is
vastgesteld dat er met zijn ge-
heugen niets mis is, zij het dat
het wel mogelijk is dat hij zijn
daad heeft verdrongen. Coca-
inegebruik zou daarbij een rol
kunnen spelen. De officier van

justitie denkt dat Z. geheugen-
verlies veinst. "Met als kwalijk
gevolg dat nabestaanden nooit
zullen weten waarom hij het
heeft gedaan."

De rechtbank doet op 18 juni
uitspraak.

Dirk Z. hangt mat in
het verdachtenbankje
Door Rob Zijlstra

D
irk Z. komt mat over. Als
hij praat, is hij moeilijk
te verstaan. Zes uur lang

hangt de 20-jarige vooroverge-
bogen in het verdachtenbank-
je. Honderden keren zegt hij
dat hij het niet weet. 

De psychiater en psycholoog
zeggen dat zijn karakter nog
niet is uitgerijpt. Dat is te zien:
hij heeft nog een jongensge-
zicht. En een sterke band met
zijn moeder. Als zijn moeder
zegt dat hij de verkering moet
uitmaken, dan doet hij dat.

De rechters opperen dat hij
misschien de moord niet wil
bekennen omdat hij bang is
dat zijn moeder hem dan in de
steek zal laten. Resoluut: "Nee.
Mijn moeder zal me nooit la-
ten vallen."

Tot zijn veertiende gaat het
hem goed. Met zijn drie broers
beleeft hij een gelukkige jeugd
in Zevenhuizen. Maar dan ko-
men de drugs. Hij gaat spijbe-
len en glijdt in snel tempo af.

Op zijn zestiende is hij ver-
slaafd aan cocaïne en wordt uit
huis geplaatst. 

Via jeugdinrichtingen en be-
geleiding belandt hij in Gro-
ningen, eerst in een flatje en
sinds oktober 2007 in het
wooncomplex aan de Goeman
Borgesiuslaan. Er wordt een
baan voor hem geregeld en
zijn baas is meer dan tevreden
over zijn arbeid (het plaatsen
van hekwerken). In het Pieter
Baancentrum noemen ze hem
vriendelijk en correct.

Wat niet verdwijnt, is de co-
caïne. Zijn vaste dealer is als
getuige gehoord. Tussen 1 mei
en 8 november vorig jaar zijn
er tussen de dealer en Dirk Z.
645 ’belcontacten’ en is in die
periode 190 keer cocaïne à 25
euro per keer afgeleverd. Om-
dat Dirk Z. zwijgt dan wel het
niet meer weet, gaat justitie
uit van roofmoord: hij had
geld nodig voor cocaïne en wil-
de daarom de laptop van zijn
gehandicapte buurvrouw ste-
len. 


