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Robert Hörchner - de eerste Nederlander uitgeleverd aan Polen op basis van 
aanhoudingsbevel 
 
Door Adam Willma 
 
http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090216/REPORTAZ/950362900 
 
Over Robert Hörchner spreekt heel Nederland. Het Bydgoski arrest, waarin het voorarrest 
werd verklaard, werd het visitekaartje voor Polen, een erg duister visitekaartje. 
 
Aan het eind van de 90er jaren. Plaatste kranten titels over de kwestie van de gewelddadige 
ontvoering van twee Nederlanders. In het proces tegen Janusz U., een zakenman uit 
Bydgoszcz (voornamelijk bekend als gevolg van de voormalige Miss International) is 
gebleken, dat de Nederlanders een hal hadden voorbereid voor het verbouwen van Indische 
hennep. 
 
http://www.pomorska.pl/apps/pbcsi.dll/bilde?Site=PO&Date=20090216&Category=REPORT
AZ&ArtNo=950362900&Ref=AR&border=0&MaxW=280 
 
Bestede tijd in detentie heeft blijvende stigmatisering gebracht op de psyche Hörchner (zie 
afbeelding)  
Foto: Adam Wilma 
 
http://www.pomorska.pl/apps/pbcsi.dll/bilde?Site=PO&Date=20090216&Category=REPORT
AZ&ArtNo=950362900&Ref=V1&border=0&MaxW=280 
 
Over wat er in de Bydgoski bewaring gebeurde vertelde Robert Hörchner de Nederlandse 
televisie (zie afbeelding) 
Foto: archief Robert Höchner 
 
 
Gras (Wiet)  in de Champignonkelder 
 
De Procurator linkt naar het geval van Robert Hörchner, die samenwerkte met Janusz U. 
betreffende invoer en initiaties van naaimachineateliers. De Nederlander moest de 
onderneming “ALBO BV” vertegenwoordigen, die gehuurd is voor de productie van hennep 
in de voormalige champignon kwekerij in Osielsku. 
 
De schuld werd op Hörchner afgeschoven door Janusz U., (van wie een lange lijst van 
beschuldigingen aanwezig is, met inbegrip van de deelneming in het kader van een 
gewelddadige criminaliteit), en een van de getuigen. Onder het bewijsmateriaal is de lease-
overeenkomst. 
 
Ik heb met dat niets te maken – zegt Robert Hörcher. - Ja, ik werkte samen met Urbański in de 
confectie industrie, omdat het uitstekend betaalde. Maar de zaak van de marihuana, en in het 
bijzonder de ontvoering van de Nederlander was een schok voor mij. Onder het document dat 
naar verluidt ik zou hebben ondertekend stond de naam "Harschnera" maar dat is iets anders. 
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In een tijd, waarin het contract werd ondertekend, verbleef ik in Nederland, waar ik het bewijs 
van heb, omdat ik die tijd mijn kaart betaalde. Niets is mij ook bekend over de firma ALBO 
BV. Ik hoorde er voor de eerste keer over tijdens de zaak. 
 
 
Nederlands Champignon pad. 
 
De kwestie van de verantwoordelijkheid van Hörchner neemt de rechtbank in overweging, 
maar interessanter is de procedure die werd toegepast in Nederland. 
 
- Het Openbaar Ministerie diende  in 2000 een aanklacht in tegen mij en later gebeurde er 
voor een paar jaar niets - zegt Robert Hörchner. - Ik heb geen brief ontvangen, en heb geen 
telefoon gehad van het Poolse Openbaar Ministerie, Ik dacht dat ik terecht moest staan bij 
ieder belletje. 
 
Andrzej Kiełbasiński, het hoofd van de afdeling economische criminaliteit is van mening dat 
verwaarlozing niet aan de orde was: - tot 2004 wanneer we de mogelijkheid verkregen, een 
Europees aanhoudingsbevel uit te geven, konden wij in de praktijk alleen kijken naar een 
exclusief aanhoudingsbevel. Maar toen kregen we de mogelijkheid van een EAB, keerden we 
terug voor de uitlevering van mijnheer Hörchner. Dat er eerder een mogelijkheid was om 
mijnheer Hörchner in het bureau van het openbaar ministerie te krijgen, moet vandaag worden 
beschouwd als een hypothese. 
 
De zaak werd een precedent, want Hörchner was de eerste Nederlandse burger welke naar 
Polen werd uitgeleverd gebaseerd op het Europese bevel. Niets verrassend, zeggen de 
onderzoekers Bydgoszcz tegen de Nederlandse media en over de tijd van uitlevering spreken 
de meeste bekende advocaten in het land van de tulpen. 
 
Pikant detail is het feit dat de vermeende handelingen van Hörhner in Nederland niet als een 
misdaad beschouwd worden. 
 
 
Over de Grens 
 
Voor de Nederlandse verdachte was een escorte van drie Poolse officieren. Poolse 
wetshandhavers behandelden de Nederlander, een spektakel waardig, als een stuk rundvlees. 
 
- Op de luchthaven wachtte op mij een antiterrorisme brigade met zwarte bivakmutsen. Het 
hele station had de gelegenheid om naar het spektakel van mijn overdracht te kijken – 
Hörchner nerveus makend. - In het tijdelijke centrum op de luchthaven in Warschau wachtte 
ik zes dagen om naar Bydgoszcz te worden overgeplaatst. Rond de afzettingen liepen 
bewakers met Herdershonden, de associatie was ondubbelzinnig. 
 
Het verblijf in Bydgoszcz beschreef Hörchner in de Nederlandse media als de hel: - Ze gaven 
mij koude thee. Er was geen toiletpapier, zeep, douche. Ik had niets om mij te scheren. Iets 
kopen mocht ik ook niet, omdat ze mij mijn geld niet gaven. 
 
De Directeur van de onderzoekgevangenis in Bydgoszcz ontkent de woorden van de 
Nederlander: - Hij had precies tot zijn beschikking wat de anderen hadden. De kwestie van 
apparatuur wordt geregeld door de voorschriften. Zelfs indien de veroordeelden WC-papier  



en schoonmaakmiddelen verbruiken, volstaat gewoon vragen, ontvangen zij meer, omdat een 
deel van de arrestanten de voorkeur heeft voor hun eigen cosmetica. 
 
Hörchner: - Maar hoe moet ik dat vragen, wanneer niemand van de bewakers Engels spreekt?! 
De enige uitzondering was een psycholoog, met wie ik slechts één keer sporadisch contact 
had. 
 
 
Schurft en gordelroos 
 
Het was slechts het begin van de avonturen van Hörchner met de Poolse realiteit: - Na een 
tijdje merkte ik dat op verschillende plaatsen mijn huid rood kleurde. De jeuk begon, op 
verschillende plaatsen waren er ronde vlekken. De Jeuk was zo ernstig dat ik geen kleding 
kon dragen, ik kon de gehele nacht niet slapen. De arts, die mij onderzocht, schreef alleen 
vaseline en hydrocortizon voor die op geen enkele manier konden helpen.   
 
Tijdens de twee maanden in hechtenis doorgebracht, werd Hörchner slechts eenmaal naar de 
openbare aanklager gebracht. 
 
26 juli vorig jaar (2008) kwam ik uit hechtenis. Ik was uitgehongerd en in een diepe 
depressie, tot op vandaag ben ik nog onder behandeling van een Psychiater. De Nederlandse 
dermatoloog was geschokt toen hij mijn huid zag. Voor de eerste keer zag hij een zover 
gevorderde jeuk met schurft. Om er mee om te kunnen gaan had ik bijna een half jaar nodig - 
zegt Hörchner. 
 
De ellende van de Nederlander zagen miljoenen van zijn landgenoten in een Televisie 
programma voor het beste tv-publiek. Hoe hij was behandeld werd in de grootste kranten 
beschreven. 
 
- Tijdens het onderzoek, overleed aan een hartaanval de man, die de hal verhuurde in welke 
Janusz U. cannabis produceerde. Zijn vrouw zei voor de Nederlandse televisie dat ik de 
veroorzaker van het overlijden van haar man was. Op deze manier mij nog een misdaad 
crediterend – de Nederlander stort in. 
 
Familie Hörchner voert aan, dat het verblijf in het Poolse arrest het gezag over zijn psyche 
heeft gebrandmerkt. Niet in staat om controle te nemen over zijn stemmingswisselingen, 
verzinkend in een depressieve stemming. 
 
 
Alles opnieuw 
 
Vorig jaar veranderde de rechter de juridische kwalificaties van de beschuldigingen. Vanaf 
dat moment werd Hörchner niet langer verdacht van een misdrijf, maar alleen van een 
overtreding. Het is niet verspreid naar de meervoudige rechter, maar naar de enkele rechter. 
Nog belangrijker is echter, dat na jaren van proces een gerechtelijke hoorzitting wordt geleid 
... opnieuw. 
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