
 

Drugsverdachte valt in slaap in rechtbank 
na wilde nacht met vriendin 
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Dertig liter amfetamineolie, vijf verdachten, een verzoek tot vrijspraak, jarenlange 
celstrafeisen en een in slaap gevallen verdachte. De rechtbank in Roermond was 
woensdag het toneel van een opmerkelijke zitting. 
 
‘Grrr...grrr.’ Het zware ademen is langzaam overgegaan in licht snurken. Het zorgt voor 
verbaasde blikken bij advocaten, rechters en vier verdachten van een drugsdelict. Ze zien dat 
medeverdachte Ibrahim S. (35) uit Venlo onderuitgezakt, achteroverleunend in zijn stoel, met de 
mond een klein beetje open, in slaap is gevallen. Ondertussen staat hij dinsdag in Roermond 
terecht voor handel en vervoer van zo’n dertig liter amfetamineolie op 29 juli 2016 in Venlo. Zijn 
advocaat Guus Lina tikt hem wakker. 
 
Vrijspraak 
Justitie verwijt vier van de vijf aanwezige verdachten in de leeftijd tussen de 30 en 35 jaar onder 
meer het voorhanden hebben van de olie. De grondstof zou goed zijn voor zo’n veertig tot zestig 
kilo amfetamine, dat een straatwaarde van veertigduizend euro heeft. Een vijfde verdachte wordt 
verweten de stof in huis te hebben. De officier van justitie bepleit echter vrijspraak voor hem. Dat 
komt omdat zijn broer, verdachte Farid B., in de rechtszaal alles opbiecht. Hij voelt zich schuldig 
voor de arrestatie van zijn broertje, die er volgens hem niets mee te maken heeft. 
 



 
 
500 euro 
B. verklaart dat een oude bekende hem op die bewuste dag gevraagd heeft ‘wat spullen te 
bewaren’. In ruil daarvoor krijgt hij 500 euro. „Makkelijk verdiend, dacht ik”, aldus Farid in de 
rechtszaal. Hij krijgt tassen met jerrycans met daarin de amfetamineolie mee naar huis om te 
verstoppen. „Ik had echter geen plan waar ik ze kon laten”, aldus B., die tijdens het uitladen bijna 
betrapt wordt door zijn vader. Uit schrik zet hij de jerrycans her en der neer. „Toen kreeg ik 
bericht dat ik de tassen in Venlo-Zuid moest afleveren.” 
 
Later wordt B.’s broertje opgepakt als de politie de jerrycans bij het huis vindt. 
 
’Bezigheden’ 
In Venlo-Zuid is de politie die dag aan het observeren vanwege ‘drugsoverlast’. Agenten zien dat 
de jerrycans van Farid in een auto verdwijnen waar de overige drie verdachten inzitten. In de 
rechtszaal ontkenden ze echter iets met de olie te maken te hebben. Zo ook Ibrahim S., die kort 
daarna opnieuw in slaap sukkelt. Dit keer voorovergebogen met het hoofd op tafel. Als hij wakker 
wordt vertelt hij de rechter dat hij ‘nauwelijks heeft kunnen slapen vannacht’. „Mijn vriendin hield 
me wakker met bezigheden, zeg maar”. Na een korte stilte: „Ze is gewoon te lekker.” 
 
Zijn vriendin is inmiddels door de rechter verzocht de zaal te verlaten. Ze zorgt voor te veel 
afleiding bij S. en moet boven op de publieke tribune gaan zitten. 
 
De officier van justitie eiste dat de vier verdachten celstraffen krijgen opgelegd variërend van 36 
tot 39, waarvan 12 voorwaardelijk. 
 
De rechter doet over twee weken uitspraak. 

 


