Verklaring getuige Roman Hoffman, eigenaar van de loods te Osielsko, wordt voorgelezen
door de rechter d.d. 24-07-2008, daar deze getuige in oktober 2000 is overleden.
• Verhoor op 15 april 2000.
Het huurcontract d.d. 17 juli 1999 is ondertekend door Roberta Harschnera, een
Nederlander en eigenaar van Albo b.v.
Deze Nederlander kwam samen met Urbanski.
Eerst kwam Urbanski met de makelaar, Nowakowski, in een witte Mercedes, vijf maal in
totaal.
Urbanksi wilde een voorlopig huurcontract, omdat hij eiste dat eerst de stroom opgehoogd
zou worden naar 60 kilowatt.
Urbanski tekende het huurcontract.
De productie van de planten ving aan op 1 september 1999.
Er werkten daar in de loods twee Nederlanders en die hadden eigen sleutels.
Eén Nederlander had donker haar en reed wel eens in een rode Mercedes.
Agnieszka, de vrouw van Urbanski, kwam ook regelmatig tijdens de productie van de planten
en Urbanski was er nog twee weken geleden.
Przemek Rygol betaalde de elektriciteit met een creditcard van de firma Moment, het
bedrijfje van Agnieska, de vrouw van Urbanski.
Ik vond het vanaf het begin al verdacht.
• Op 16 april 2000 gaat het verhoor verder.
Begin juni 1999 was eigenlijk het hele terrein, inclusief de gebouwen, te koop.
Ik heb echter alleen de loods aan Urbanski verhuurd voor 3800 zloty’s per maand.
Urbanski was gemachtigd door Albo b.v., maar Urbanski had géén schriftelijke machtiging.
Op 17 juli 1999 is het huurcontract getekend door Urbanski, die wilde huren.
De makelaar en een Nederlander waren daarbij aanwezig.
De Nederlander had ongeveer een lengte van 1.75 m, was ongeveer 35 jaar, was dun, had
donker, kort haar en sprak geen Pools en slecht Duits.
Begin augustus 1999 werd er gestart met de renovatie van de loods.
Deze renovatie werd uitgevoerd door die ene Nederlander die aanwezig was bij het
ondertekenen van het huurcontract, één Nederlander die wat dikker was en twee mannen
uit Bydgoszcz.
Ik heb nog een telefoonnummer van die ene Nederlander van het huurcontract.
Die twee Nederlanders woonden tijdens die renovatie al die tijd bij Urbanski in huis.
Agnieszka, de vrouw van Urbanski, kwam regelmatig in de loods en ook een keer met een
vrouw die sprekend op haar leek.
‘Irun’ (Jeroen) bracht de ‘machines’, hij was die Nederlander die aanwezig was bij het
ondertekenen van het huurcontract.
De productie van de planten is eind augustus gestart.
De klei (hydrocultuur) kwam uit Lithouwen.
(Andrzej) Artur Jaracz was ook betrokken bij de renovatie.
Tijdens de productie van de planten waren alleen Urbanski en zijn vrouw, Agnieszka, Artur
Jaracz en die twee Nederlanders aanwezig.
De twee Nederlanders zijn tot eind september 1999 gebleven.

Eén Nederlander kwam daarna twee maal per maand terug.
Hij was er twee weken geleden voor het laatst.
Er kwam één keer een man met een zwarte Audi met Pools kenteken.
Deze man was ook in het bezit van alle sleutels.
Verder heb ik geen andere personen gezien m.b.t. de loods.
Urbanski vertelde mij op het laatst dat hij wilde stoppen en een ander zou het overnemen.
De maandelijkse rekeningen van de elektriciteit lagen tussen de 3000 en 7000 zloty’s.
In maart 2000 wilde ik het huurcontract met Urbanski opzeggen.
De betalingen van Urbanski m.b.t. de elektriciteit waren altijd te laat.
Artur Jaracz had de leiding op het laatst.
Roberta Harschnera was de eigenaar van een confectiebedrijf, Intercon.
Een elektricien wees Roberta Harschnera aan.
Ik zag Roberta Harschnera drie maal.
Begin september 1999, toen de productie was gestart, was hij er ook.
Tijdens de confrontatie heb ik vier personen herkend.
Één daarvan was Antonius van Os, een man die er twee maanden heeft gewerkt, t.w.
augustus en september 1999.
• Op 14 mei 2000 gaat het verhoor verder.
‘Irun’ (Jeroen) sprak beter Duits dan Van Os.
‘Irun’ (Jeroen) was de baas en hij besliste in alles.
‘Irun’ (Jeroen) was de Nederlander, die bij het ondertekenen van het huurcontract d.d. 17
juli 1999 aanwezig was en ik heb zijn calculaties nog m.b.t. de elektriciteit.
Roberta Harschnera was er drie maal en hielp Urbanski met het dragen van zakken turf.
Ik heb één keer ‘Irun’ (Jeroen) en Tony bezig gezien met kleine plantjes toen er een deur
open ging en Agnieszka, de vrouw van Urbanski, naar buiten kwam.
‘Irun’ (Jeroen) en Tony hebben twee maanden bij Urbanski en zijn vrouw, Agnieszka, in huis
gewoond.
Deze twee Nederlanders hadden een goed contact met Urbanski.
Artur Jaracz heb ik ook herkend tijdens de confrontatie en deze was aan mij voorgesteld
door Urbanski.
Artur vertelde me dat zijn naam Andrzej was.

Verklaring getuige Aldona Hoffman, afgelegd bij de rechtbank te Bydgoszcz d.d. 22-04-2008.
(Eigenaresse pand te Osielsko, alwaar op 15 april 2000 een hennepplantage is aangetroffen).
Getuige is 81 jaar en woont ruim 40 jaar op het terrein tegenover het bewuste pand te
Osielsko.
Vraag rechter aan getuige: “Is verdachte, Janusz Urbanski, hier in de rechtszaal aanwezig en
kunt u hem aanwijzen?”
Antwoord getuige: ”Jawel, Janusz Urbanski is in de rechtszaal aanwezig. Daar zit hij.”
Getuige kent Urbanski erg goed en dankzij zijn handelswijze is haar echtgenoot Roman
Hoffman in oktober 2000 aan een beroerte overleden door stress. “Hij kon er niet meer
tegen,” zo voegde zij er aan toe.
Vraag rechter aan getuige: “Is verdachte, Robert Hörchner, hier in de rechtszaal aanwezig en
kunt u hem dan aanwijzen?”
Antwoord getuige: ”Nee, Robert Hörchner is niet in de rechtszaal aanwezig.”
Vraag rechter aan getuige: “Weet u dat zeker en wilt u nog een keer goed kijken?”
Antwoord getuige: ”Nee, Robert Hörchner is echt niet in deze rechtszaal aanwezig.”
Contact met Urbanski liep via makelaar Grzegorz Nowakowski; zie ook woning Biatostock 2a.
Loods in Osielsko was eigenlijk te koop en besloten werd dat Urbanski het eerst twee jaar
zou huren met recht op koop.
Ondertekening van het huurcontract was op 17 juli 1999 door Janusz Urbanski en een
Nederlander wiens naam op het contract staat, te weten Robert Hörchner.
Janusz Urbanski vertelde het echtpaar Hoffman dat hij er tulpen ging kweken.
De privéwoning van Hoffman staat recht tegenover de bewuste loods, op hetzelfde
grondstuk, op een afstand van 6 meter.
Aan de loods zat een woongedeelte van ongeveer 100m2 en twee aangrenzende ruimtes
van ieder ongeveer 70m2, waar de planten stonden.
In het woongedeelte werden deze planten gedroogd.
De Nederlander, wiens naam op het contract staat, betaalde de huur, te weten Robert
Hörchner.
De loods werd vanaf begin augustus 1999 gehuurd, maar officieel vanaf 1 september 1999.
Een week voor de inval vertelde Urbanski tegen mijn man, Roman Hoffman, dat ‘anderen’ de
huur zouden overnemen voor 3800 zl. per maand.
In april 2000 observeerde de politie het pand te Osielsko vanaf ’s nachts 03.00 uur en
wachtte 24 uur totdat Artur Jaracz het pand inging.
Artur Jaracz werd gearresteerd om 02.30 uur.
Artur Jaracz en Janusz Urbanski hadden de sleutels.
Artur Jaracz kwam elke nacht en verzorgde de planten.
Één maand eerder werd het pand ook al geobserveerd door de politie.
Al het materiaal, bestemd voor de productie, werd in een drietal vrachtwagens gebracht.
De Nederlander, Robert Hörchner, sprak Duits met Urbanski.

Deze Nederlander was gedurende de verbouwing en inrichting iedere dag in de hal te
Osielsko aanwezig.
Op enig moment kwam er nog een Nederlander, klein van stuk, ongeveer 1.70 meter, met
kort, blond haar.
Beide Nederlanders woonden tijdens die verbouwing bij Urbanski in huis, in de Biatostock
2a.
Dat vertelden deze Nederlanders zelf.
De ene Nederlander, Robert Hörchner, was ongeveer tussen de 30 en 40 jaar, de kleinere
was jonger.
De vrouw van Urbanski, Agnieszka, kwam ook wel eens samen met Urbanski.
De rechter vraagt aan verdachte Hörchner of hij op wil staan en vraagt de getuige, wijzend
op Hörchner: “Kent u deze persoon?”
De getuige antwoordt: “Nee, deze persoon ken ik niet.”
De rechter vraagt aan de getuige: “Is dit Robert Hörchner?”
De getuige antwoordt: “Nee, deze persoon is niet Robert Hörchner. Deze persoon ziet er
anders uit dan de Nederlander die het contract op 17 juli 1999 heeft ondertekend. Deze
persoon was veel langer, had lichter haar, krullend, en had een ander gezicht.
De rechter vraagt aan de getuige: “Weet u dat heel zeker?”
De getuige antwoordt: “Ja dat weet ik heel zeker. Deze persoon ken ik niet en ik heb hem
nooit eerder gezien” m.b.t. identificatie van verdachte, Robert Hörcner, in de rechtszaal.
Robert Höchner was een kleine man, met kort, zwart, stijl haar en hij had een zwarte snor.
Hij gaf ook een mobiel nummer voor op het contract en haar overleden echtgenoot Roman
onderhandelde met hem.”
Urbanski vertelde ons dat de Nederlander met het zwarte haar en de snor de eigenaar
(vertegenwoordiger) was van Albo b.v. en hem, Janusz Urbanski, had gemachtigd om het
pand te huren.
Begin september 1999 is de productie gestart en vanaf dat moment werd er niemand meer
in het pand binnengelaten.
Alle ramen waren geblindeerd.
De twee Nederlanders bleven tot begin oktober 1999.
Eén was ongeveer 38 jaar, lengte 1.75 m, dun postuur en zwart, kort haar.
De ander was ongeveer 30 jaar, lengte 1.65 m, dik postuur en kort, roodblond haar.
Urbanski en Jaracz kwamen daar regelmatig in een rode auto, de auto van Jaracz.
Artur Jaracz was ongeveer 30 jaar, lengte 1.75 meter en had een paardenstaart.
Agnieszka was diverse malen in Osielsko bij de renovatie aanwezig, maar ook bij en tijdens
de productie van de planten.
Artur Jaracz zei tegen ons (de Hoffman’s) dat hij Andrzej heette.
Jaracz was bij de renovatie aanwezig en heeft ook meegeholpen en kwam iedere nacht om
de planten te verzorgen.
Jaracz nam de energierekeningen van Osielsko mee.

Er was vanaf het begin ook achterstand met de energierekeningen, want Urbanski betaalde
altijd te laat.
Roman Hoffman had daarom eind maart 2000, schriftelijk de huur opgezegd aan Urbanski
vanaf 1 juni 2000.
Vraag Urbanski aan getuige: “Kunt u zich herinneren of u begin september 1999 een grijze
auto op het terrein heeft gezien met een Nederlands kenteken en een Nederlandse man?”
Antwoord van weduwe Hoffman: “Nee.”

Verklaring getuige Jarostaw Bobkowski, afgelegd bij de rechtbank d.d. 26-05-2008.
(Jarostaw Bobkowski, bouwondernemer en partner van Bogustaw Milert.)
Verklaring is begin 2000 door de politie te Bydgoszcz afgenomen.
Herkent Urbanski en Hörchner.
Deed veel renovaties voor Urbanski, privé en zakelijk, ondermeer bij Ortis Fashion.
Was indertijd veel in Osielsko tijdens de renovatie, soms twee maal per dag.
Had m.b.t. deze renovatie alleen contact met Urbanski.
Hij had alleen met de renovatie te maken en niet met de elektrische installaties.
Hij had een overeenkomst met bouwondernemer Bogustaw Milert en niet met Urbanski.
Financiën liepen alleen via Milert.
Renovatie loods Osielsko betrof twee grotere ruimtes en twee kleinere ruimtes.
Urbanski vertelde mij dat hij er exotische planten ging kweken.
Urbanski heeft mij nooit verteld of hij dat alleen deed of met anderen.
Ik rekende mijn werkzaamheden met Milert af en niet met Urbanski.
Er waren ook twee Nederlanders in de hal van Osielsko die aan de elektrische installaties
werkten.
Weet hun namen niet meer. Het is te lang geleden.
Heeft Robert Hörchner nooit in de loods te Osielsko gezien.
Kent Hörchner alléén van renovatie van Intercon, begin 1999.
Heeft nooit geen planten gezien in Osielsko.
Urbanski heeft alle bouwtekeningen van Osielsko gemaakt en vertelde hoe het moest
worden.
Personeel van Milert heeft daar gewerkt, te weten Janusz Jaroch en Sebastian Bobecki.
De twee Nederlanders maakten in Osielsko de tafels en de elektrische installaties.
Zou ze zeker weer herkennen.
Politie liet me foto’s zien: nr.1: van Os, nr. 2: Hörchner, nr. 3: Urbanski.

Verklaring getuige Bogustaw Milert, afgelegd bij de rechtbank d.d. 26-05-2008.
(Bogustaw Milert, eigenaar bouwonderneming en partner van Jarostaw Bobkowski.)
Verklaring is begin 2000 door de politie te Bydgoszcz afgenomen.
Herkent Urbanski en Hörchner.
Kent Hörchner alleen van renovatie bij Intercon, begin 1999.
Hij weet dat Hörchner een Nederlander is, maar weet zijn naam niet meer.
Weet niet meer precies wat de relatie was tussen Urbanski en Hörchner.
Heeft deze Nederlander nooit in Osielsko gezien.
De getuige wijst vervolgens Robert Hörchner aan.
Hij was slechts een paar keer in Osielsko geweest, omdat daar twee werknemers van hem
werkten.
Hij was de aannemer van de renovatie van de loods in Osielsko, samen met Jarostaw
Bobkowski.
Hij heeft de loods alleen van buiten gezien.
Urbanski gaf de opdracht voor de renovatie en zou dit met mij persoonlijk afrekenen.
Urbanski heb ik in 1990 ontmoet en hij was een vriend van mij.
Hörchner kende ik via Urbanski, tijdens de renovatie van Intercon.
De Nederlander was lang en had blond, lang haar.
Hij weet dat Urbanski altijd geldproblemen had en hij betaalde altijd te weinig en veel te
laat.
Hij is in totaal twee maal in Osielsko bij de loods geweest.
Eind augustus 1999 werden de ruimtes afgesloten door twee Nederlanders, zo heeft hij
gehoord.
Hij heeft eind 1999 Urbanski twee maal ontmoet voor de openstaande tekening m.b.t. de
renovatie van de loods in Osielsko.
In februari 2000 heeft hij voor het laatst nog gebeld met Urbanski, maar nooit geld meer
gezien.
Hij had Urbanski vaak gebeld, maar deze nam de telefoon (mobiel) nooit meer aan.
Politie liet me foto’s zien: nr. 2: Hörchner, nr. 3: Urbanski, nr. 5: P. Rygol, nr. 6: Artur Jaracz.

Verklaring getuige Janusz Jaroch, afgelegd bij de rechtbank d.d. 22-04-2008.
(Janusz Jaroch, bouwvakker van de renovatie van de loods in Osielsko en collega van S.
Bobecki.)
Verklaring is begin 2000 door de politie te Bydgoszcz afgenomen.
Herkent Urbanski en Hörchner in de rechtszaal.
Kent Hörchner alleen i.v.m. een renovatie begin 1999 van Intercon, het pand waar voorheen
de firma ‘Kobra’ was gevestigd.
Intercon was een snijbedrijf voor confectie.
Heeft Hörchner nooit in Osielsko gezien, maar weet dat niet voor 100% zeker.
De renovatie van Osielsko was in juli en augustus 1999.
Zijn werkgever, Jarostaw Bobkowsi, kwam iedere dag in de loods in Osielsko en Bogustaw
Milert een paar keer.
Ik werkte er iedere dag samen met mijn collega, Sebastian Bobecki.
De laatste tien dagen hebben we alles wit geschilderd.
Urbanski kwam daar regelmatig en altijd alleen.
Toen de renovatie klaar was, kwamen er twee Nederlanders met elektrisch materiaal.
Een man was dun en zijn lengte was ongeveer 1.80 m en hij had kort, stijl, zwart haar en een
zwarte snor.
De andere man was veel kleiner, dik en had blond stekelhaar.
Politie liet me 9 foto’s zien en ik herkende nr.1: Urbanski, nr. 4: Hörchner, nr. 6: Van Os.

Verklaring getuige Sebastiaan Bobecki, afgelegd bij de rechtbank d.d. 28-05-2008.
(Sebastiaan Bobecki, bouwvakker van de renovatie van de loods in Osielsko en collega van
Janusz Jaroch.)
Verklaring is begin 2000 door de politie te Bydgoszcz afgenomen.
Herkent Urbanski en Hörchner.
Hij kent Hörchner van de renovatie van Intercon, voorheen de firma ‘Kobra’.
Hij is samen met zijn collega, J. Jaroch, aan de renovatie begonnen in Osielsko en dacht dat
het ongeveer twee tot drie weken had geduurd.
Urbanski huurde het pand volgens zijn baas, Bobkowski.
Urbanksi kwam regelmatig naar de loods in Osielsko om de werkzaamheden te controleren.
Eén maal kwam Urbanski samen met Robert Hörchner.
Kan zich niet herinneren of beiden ook in het pand zijn geweest.
Hij wist niet van wie die hennepplantage was.
Weet alleen dat de werkzaamheden in opdracht van Urbanski waren.
Er waren ook twee Nederlanders die daar werkten aan de elektriciteit enz.
Robert Hörchner was niet één van die twee Nederlanders.
Hij kent Robert Hörchner alleen van de renovatie van Intercon.
Robert Hörchner heeft in de hal van Intercon geholpen met het installeren van de machines
en daar kent hij Hörchner van.
Zijn baas, Milert, was omstreeks de renovatie in Osielsko op vakantie en zijn andere baas
,Bobkowski, inspecteerde de werken iedere dag.
Urbanski kwam met Hörchner in Osielsko toen de twee Nederlanders binnen waren.
*(Onmogelijk zie verklaring collega, J. Jaroch, dat de twee Nederlanders pas na de renovatie
kwamen.)
Urbanski en Hörchner hebben binnen met die twee Nederlanders gesproken.
*(Dit is in strijd met de verklaring van zijn collega, J. Jaroch.)
Eén Nederlander was ongeveer 40 jaar, niet groot, dun en had zwart haar en een zwarte
snor.
De andere Nederlander was ongeveer 25 jaar, kleiner en dikker en had blond, stekelhaar.
Urbanski kwam ook met zijn vrouw Agnieszka, misschien op dezelfde dag toen Hörchner
daar ook was.
Toen ik samen met mijn collega, Jaroch, aan de renovatie begonnen was kwam er een
vrachtwagen (T.I.R.) vol met rode en bruine steentjes.
Dit was ongeveer twee tot drie dagen nadat we gestart waren met de renovatie.
Deze roodbruine steentjes werden op het terrein opgeslagen.
Deze vrachtauto kwam bij aankomst in het zand vast te zitten.
Op het laatst van de werkzaamheden kwam er een bus met kartonnen dozen uit Nederland.
Janusz Urbanski was daarbij aanwezig.
De politie heeft mij 9 foto’s getoond: nr. 1: Urbanski, nr. 2: Hörchner en nr. 6: Antonius van
Os.

Verklaring getuige Stanistaw Sikorski, afgelegd bij de rechtbank d.d. 26-05-2008.
(Stanistaw Sikorski, elektricien in Osielsko en collega van Mirostaw Gmerek.)
Verklaring is begin 2000 door de politie te Bydgoszcz afgenomen.
Herkent Urbanski maar niet Hörchner.
De rechter vraagt of Robert Hörchner wil opstaan en vraagt de getuige of hij deze persoon
herkent.
De getuige antwoordt: “Nee, deze persoon ken ik niet en heb ik nooit eerder gezien.”
Kent Urbanski van de firma Adler, voor de tijd dat Urbanski met Ortis Fashion was gestart.
Heeft daar als elektricien gewerkt.
Urbanski heeft hem gevraagd om elektriciteitswerkzaamheden uit te voeren in een loods te
Osielsko.
Urbanski vertelde hem daar dat hij daar decoratieplanten zou gaan verbouwen.
Hij heeft daar in totaal twee maanden gewerkt.
Hij heeft al die tijd met twee Nederlanders gewerkt.
Een Nederlander was ongeveer 35 tot 40 jaar, lengte 1.75 m, was dun en had zwart, stijl haar
en met een zwarte snor.
De andere Nederlander was ongeveer 25 jaar, lengte 1.65 m, was dik en had blond, stijl haar.
Jeroen was de oudste en Tony de jongste van de twee.
Jeroen was de baas. Hij gaf de instructies en hij had de technische schema’s.
De vrouw van Urbanski is daar ook een paar keer geweest en ook binnen in de loods.
Hij heeft drie maal met Jeroen materiaal gekocht en ze reden met een Opel Omega.
Er werkte ook een zekere Artur, een bodybuilder met een paardenstaart.
Artur sprak alleen met Urbanski en sjouwde ook met de bruinrode steentjes (hydrocultuur).
Artur sprak niet met de twee Nederlanders.
De productie in de hal is eind augustus, begin september 1999 opgestart.
Tijdens de confrontatie heeft hij de derde man van links aangewezen en deze herkend als
Tony van Os.
Hij heeft kartonnen dozen uitgeladen, 10 stuks, samen met Jeroen en Tony.
Artur, de bodybuilder met paardenstaart, heeft meegeholpen met het bouwen van de tafels
en sjouwen van de roodbruine steentjes.
Hij, Stanistaw, heeft Mirostaw Gmerek gevraagd om hem te helpen bij de werkzaamheden
(elektriciteit) in Osielsko.
Wij beiden hadden op dat moment geen werk.
Urbanski heeft hen beiden voor deze werkzaamheden in Osielsko betaald.
Op de door politie getoonde foto’s heeft hij niemand herkend.

Verklaring getuige Mirostaw Gmerek, afgelegd bij de rechtbank d.d. 29-05-2008.
(Mirostaw Gmerek, elektricien in Osielsko en collega van Stanistaw Sikorski.)
Verklaring is begin 2000 door de politie te Bydgoszcz afgenomen.
Herkent Urbanski en Hörchner niet.
Heeft een elektrische Installatie aanlegt in de hal van Osielsko op verzoek van Stanistaw
Sikorski.
Heeft gedurende een maand in de loods in Osielsko gewerkt.
Heeft samengewerkt met twee Nederlanders en werd door één van deze twee betaald,
genaamd Jeroen.
De opdracht voor het installeren kwam echter van Urbanski en ik heb hem tenminste twee
maal daar gezien.
De twee Nederlanders gaven de leiding bij de werkzaamheden.
Jeroen had ongeveer een lengte van 1.80 m, was dun, had zwart haar en een snor en hij was
ongeveer 35 jaar.
Tony had een lengte van ongeveer 1.70 m, was dik, had blond, kort haar en was ongeveer 25
jaar.
De tafels zijn gemaakt door die twee Nederlanders.
Ze hadden een Opel Omega en hiermee gingen we wel eens onderdelen kopen m.b.t. de
elektrische installatie.
Een keer wisselde Tony 5000.- NLG voor de aankoop van deze onderdelen.
Urbanski vertelde me dat hij bloemen ging telen in deze loods.
Uit de wijze waarop Urbanski en de 2 Nederlanders met elkaar omgingen, bleek dat ze elkaar
zeer goed kenden.
Urbanski is een paar keer in Osielsko geweest in gezelschap van zijn vrouw Agnieszka.
Er werkte ook een man met een paardenstaart van Poolse nationaliteit en die sprak alleen
met Urbanski.
Hij sprak niet met de 2 Nederlanders omdat hij géén Duits sprak en alleen maar Pools.
Zijn naam was Artur en hij sjouwde voornamelijk met rood bruine steentjes (hydrocultuur)
die hij in de loods naar binnenbracht.
Eén Nederlander, lang van stuk, met grijze mini bus kwam binnen en hielp twee maal met de
tafels en de ventilatie.
Nadat e.e.a. klaar was, inspecteerde hij alles en hij kwam alleen.
Later werden er ook plantjes gebracht.
Ik heb samen met Stanistaw Sikorski met zakken grond gesjouwd die we in de loods
brachten.
Daarna gingen de ruimtes op slot en mochten we daar niet meer naar binnen.
Nadat alles gereed was, vertelde Jeroen ons dat we goede werkers waren.
Janusz Urbanski rekende alles met ons af.
Ik had Urbanski wel eens bij Adrex ontmoet, ongeveer tien jaar geleden.
Tijdens de confrontatie heb ik Artur Jaracz en Antonius van Os herkend en aangewezen.
De rechter vraagt andermaal of Hörchner wil opstaan en vraagt de getuige of hij deze
persoon, Robert Hörchner herkent.
De getuige antwoordt: “Nee, deze persoon ken ik niet en ik heb hem nooit eerder gezien.”

Verklaring getuige Dariuz Najdowski, afgelegd bij de rechtbank d.d. 22-04-2008.
(Dariuz Najdowski, chauffeur Ortis Fashion.)
Verklaring is begin 2000 door de politie te Bydgoszcz afgenomen.
Herkent Urbanski en Hörchner.
Heeft voorheen ook voor Urbanski gewerkt bij de firma Adler.
Heeft in de zomer 1999 kartonnen dozen met kleine plantjes ergens opgehaald in Tilburg,
Nederland.
Is in opdracht van Urbanski, twee- of driemaal met vrachtauto in de bewuste loods te
Osielsko geweest.
Heeft daar één maal meubels van een vriend van Urbanski gebracht en minstens één maal
de kleine plantjes gebracht.
Heeft Robert Hörchner nooit in Osielsko gezien, alleen bij Ortis Fashion.
In opdracht van Urbanski (veelvuldig telefonisch contact) kleine plantjes gehaald in Tilburg,
Nederland.
Deze werden gebracht in een klein model auto en overgeladen.
Deze kleine plantjes hoefden niet te worden afgerekend, maar wel bij de grens aangeven, dit
in opdracht van Urbanski.
Douane (Polen) hebben de kleine plantjes bekeken en er niets van gezegd.
Kleine plantjes rechtstreeks naar Urbanski gebracht bij Ortis Fashion.
Eén maal ook plastic bakken gebracht naar de loods in Osielsko, toen alles geblindeerd was.
Urbanski en zijn vrouw, Agnieszka, waren toen aanwezig in de loods te Osielsko.
Afspraak voor de flowershop Biokweek te Tilburg was telefonisch geregeld door Urbanski.
In de kleine auto zaten een man en een vrouw.
Er werden 30 kleine kartonnen dozen met die kleine plantjes overgeladen.
Er was geen rekening bij voor de douane.
Ik belde Urbanski en deze sprak met de man.
De man ging bij Biokweek naar binnen en kwam even later terug met een rekening, echter
zonder stempel.
Urbanski sprak wederom met de man m.b.t. de stempel.
De man kwam even later terug met de rekening, nu voorzien van een stempel.
Urbanski zei vervolgens dat de rekening lager was, maar dat dit geen probleem voor de
douane was.
Urbanski had alles geregeld.
Dariuz Najdowski heeft nooit goederen vervoerd voor Robert Hörchner.

Verklaring getuige Czestaw Puchrowicz, wordt door de rechter d.d. 27-05-2008 voorgelezen,
daar de getuige is overleden (Czestaw Puchrowicz, chauffeur van Ortis Fashion).
Verklaring is begin 2000 door de politie te Bydgoszcz afgenomen.
Ergens in augustus/september 1999 in opdracht van Urbanski te Tilburg, Nederland, plastic
buizen opgehaald.
Urbanski gaf het adres telefonisch aan mij door.
Deze zending heb ik rechtstreeks naar Ortis Fashion gebracht.
In deze periode, ook in opdracht van Urbanski, in Vianen op het terrein van een klant, vijf
pallets opgehaald met witte vaten met vloeistof en drie pallets met ventilatoren.
Deze werden afgeleverd en overgeladen door een Nederlander met een witte bestelbus.
Urbanski belde voor instructies over deze lading m.b.t. de Poolse douane.
Mijn collega- chauffeur, Dariusz Najdowski, bracht ongeveer drie dagen later kleine plantjes,
die hij had opgehaald bij een bedrijf, Biokweek, in Tilburg, Nederland.
Urbanski had deze zending plantjes via de telefoon geregeld.
Ik bracht de plantjes naar Ortis Fashion.
Er zijn in december 1999 ook plantjes in potjes gebracht en afgeleverd bij Ortis Fashion.
Dat was ook door Urbanski geregeld.
Hiervoor was speciaal een bestelauto geregeld door Urbanski bij verhuurbedrijf Kawa.
Ik heb in 2000 autosleutels afgegeven in een envelop aan Robert Hörchner.
Deze sleutels waren van de uitgebrande auto van Robert Hörchner, een Sharan VW.
Dit was i.v.m. de verzekering van de auto.
Ik heb toen Robert Hörchner een krantenbericht laten zien over Janusz Urbanski.
Ik heb Robert Hörchner toen gewezen op een mogelijke connectie van Urbanski m.b.t. zijn
uitgebrande auto.
De politie liet me negen foto’s zien: nr. 1: Urbanski, nr. 3: Jaracz, nr. 4: Hörchner,
nr. 5: P. Rygol, nr. 7: Agnieszka Pachatko, de vrouw van Urbanski.

Verklaring getuige Antoni Banaszkiewicz, afgelegd bij de rechtbank d.d. 27-05-2008.
(Antoni Banaszkiewicz, rechterhand en chauffeur bij Ortis Fashion, heeft in het verleden ook
voor Urbanski gewerkt bij Adler.)
Verklaring is op 17 april 2000 door de politie in Bydgoszcz afgenomen.
Herkent Urbanski en Hörchner.
Kent Hörchner van Ortis Fashion en weet dat Hörchner een bedrijf had in Nederland.
Hij is één maal in Osielsko geweest in opdracht van Urbanski en heeft daar iets van
ventilatoren en buizen afgeleverd.
Een Nederlander van ongeveer 35 jaar, met een lengte tussen de 1.70 m en 1.75 m, normaal
postuur en zwart haar, heeft meegeholpen met uitladen.
Eind augustus/begin september 1999 heeft hij, in opdracht van Urbanski, vijf containers met
vloeistof in Nederland opgehaald en afgeleverd bij Ortis Fashion.
Hij reed één maal per week naar Nederland voor Ortis Fashion en beschouwde zichzelf als de
rechterhand en vertrouwensman van Urbanski.
Heeft wel eens een groot bedrag cash geld opgehaald bij het bedrijf Swinging Fashion,
bestemd voor Urbanski.
Zo goed vertrouwde Urbanski hem.
Urbanski was nooit echt geïnteresseerd geweest in Ortis Fashion.
Hij heeft indertijd van zijn collega-chauffeurs gehoord dat het Hörchner was die opdracht gaf
voor het ophalen van de kleine plantjes in Nederland en de adressen aan hen doorgaf
(zie tegenovergestelde verklaringen van zijn collega-chauffeurs Dariusz Najdowski en
Czestaw Puchrowicz).
Hij heeft op 17 april 2000 op het politiebureau in Bydgoszcz schriftelijk verklaard dat
Robert Hörchner betrokken was bij de hennepplantage en daar zelfs de baas van was.
Vraag rechter aan de getuige: “Hoe wist de getuige dat Robert Hörchner de baas was van de
hennepplantage?”
Antwoord van getuige: “Uhh, van de politie vlak voordat ik de verklaring zou afleggen en
later uit de krantenberichten.”
Vraag van Robert Hörchner: “Bent u ervan op de hoogte dat als u meineed pleegt in de
rechtszaal, u strafbaar bent en de rechter u zelfs gevangenisstraf kan opleggen tot drie jaar.”
Antwoord van getuige: “Uhh, ja daar ben ik van op de hoogte.”

Verklaring getuige Alexandra Glon, afgelegd bij de rechtbank d.d. 28-05-2008.
(Alexandra Glon, mede-aandeelhoudster en zakenpartner van Janusz Urbanski bij Ortis
Fashion.)
Herkent Urbanski en Hörchner.
Weet niets van een plantage in Osielsko.
Heeft dit destijds gehoord van de politie.
Hörchner voor het eerst ontmoet rond augustus 1998 bij Ortis Fashion.
Hörchner kwam via een gezamenlijke klant een cad-cam plotter bij Ortis Fashion installeren
op verzoek van die klant (Chock Clothing Company).
Hörchner is ongeveer vijf dagen geweest.
Hörchner kwam rond oktober 1998 terug bij Ortis.
Hörchner had een grote klantenkring in Holland.
Hörchner heeft Ortis van veel klanten voorzien tegen een vergoeding in procenten.
Urbanski heeft nooit over Osielsko gesproken.
Urbanski was de laatste maanden van 1999 zeer nerveus en zei dat hij maagklachten had.
Op 21 april 2000 heeft er een doorzoeking plaatsgevonden door de politie bij Ortis Fashion
n.a.v. het opsporingsbevel van Urbanski.
Geen van de chauffeurs heeft met mij gesproken over materialen en elektrische installaties
vanuit Nederland die niets met de confectie te maken hadden.
P. Rygol was de rechterhand van Urbanski en werkte voor zijn vrouw, Agnieszka.
*(Niet waar, P. Rygol stond op de loonlijst bij Ortis Fashion, zie pag. 114 punt 32 en 33 van
de aanklacht.)
Artur Jaracz en Urbanski gingen dagelijks samen naar een fitnessclub.
Na 6 december 1999 nooit meer contact met Urbanski gehad.
Een politieman, genaamd Witec, had veelvuldig contact met Urbanski en die kwam ook
regelmatig op bezoek bij Ortis Fashion.
Door allerlei geruchten na de doorzoeking viel uiteindelijk veel omzet weg bij Ortis Fashion.
Het personeel bij Ortis Fashion heeft tot mei 2000 doorgewerkt.
Hörchner had altijd veel contact met Ortis Fashion.
In het begin was de relatie tussen Hörchner en Urbanski goed, maar later niet meer.
Ik heb gehoord dat Hörchner’s auto hier in Polen is aangestoken en uitgebrand.
Hörchner had Ortis Fashion veel klanten bezorgd via zijn agentschap.
Urbanski bezocht Nederland wel eens zakelijk.
Er kwamen verschillende vrienden van Urbanski bij Ortis, zoals Artur en Adam.
Ik weet niets van financiële problemen tussen Urbanski en Hörchner.
Na de laatste orders van Ortis Fashion had ik geen contact meer met Hörchner.
Ortis Fashion heeft niet alle rekeningen aan Hörchner (Clip Confectie) betaald.
Er was altijd veel samenwerking van Hörchner met Ortis Fashion.
Ik had zelfs na 2000 nog een goed contact met Hörchner.
Laatste telefonisch contact met Hörchner was nog ergens in 2007.
Had na 2000 met Hörchner geen regelmatige contacten meer, heel soms voor advies.
Er was mogelijk nog e-mail contact met Hörchner in 2007, maar ik weet dat niet zeker.
Vraag Hörchner aan getuige: “Kunt u zich nog herinneren dat in het voorjaar van 1999, twee
mannen uit Nederland, waarvan één kleinere, op bezoek kwamen bij Ortis Fashion m.b.t.
een zeer kleine productieorder.”

Antwoord getuige: “Ja, dat kan ik me nog goed herinneren, maar die order is nooit
gemaakt.”
Vraag Hörchner aan getuige: ”Wilt u zo vriendelijk zijn een beschrijving van deze twee
mannen te geven.”
Rechter tot Hörchner: “U mag deze vraag niet stellen van mij.”
Hörchner tot de rechter: “Waarom niet?”
Rechter tot Hörchner: “U bent hier in Polen en zulke vragen mag u hier niet zo stellen.”

Verklaring verdachte Adam Jerzakowski als ‘getuige’ afgelegd bij de rechtbank d.d.
27-05-2008.
(Verdachte Adam Jerzakowski, eigenaar protectiebedrijf en vriend van Urbanski en
beschuldigd van kidnapping van de gebroeders Van Os.)
Herkent Urbanski.
Herkent Robert Hörchner niet en zegt dat hij hem nooit eerder heeft gezien.
Weet van Osielsko alleen uit de media en van de politie tijdens zijn ondervragingen.
Als getuige opgetreden in de zaak A. van Os en A. Jaracz.
Kreeg van Urbanski tijdelijk werk in december 1999, als bodygard en chauffeur van zijn
manager, P. Rygol.
Ik weet niets van Osielsko.
Urbanski had Nederlandse partners.
Ik kende alleen de Nederlander, Asko Kampinga.
Op 15 april 2000 hoorde ik van P. Rygol dat Urbanski problemen met de politie had.
Op 17 april heb ik op de weg van Bydgoszcz naar Torun samen met P. Rygol, Urbanski
opgehaald die in het bos stond te wachten.
We zijn naar het bedrijf ‘Dominet’ in Torun gegaan, om wat formaliteiten te regelen.
Daarna Urbanski in hetzelfde bos weer afgezet.
Op 18 april 2000 weer met P. Rygol naar Torun gereden, naar de firma ‘Dominet’.
Afspraak gemaakt met dezelfde advocaat als Urbanski, mr. Mazur, voor advies m.b.t. mijn
connectie met Urbanski.
Daar werd ik voor de deur gearresteerd door de politie en namen ze twee mobiele telefoons
en 1700 zloty’s cash geld in beslag.
Ook de documenten van ‘Dominet’, die in de auto lagen zijn, door politie in beslag genomen.
Documenten waren getekend door P. Rygol en voorzien van valse stempels.
Ik deed vanaf december 1999 tot en met april 2000 zaken met Urbanski via zijn bedrijf
Intercon.
*(Enige aandeelhouder van Intercon vanaf 19 november 1999 was Robert Hörchner.)
Tijdens de huiszoeking zijn er injecties gevonden en anabole steroïde.
Ik moest regelmatig grote geldbedragen ophalen met P. Rygol.
Ik deed dit werk tot april 2000.
P. Rygol weet nog van veel meer bedrijven die van Urbanski zijn.
Kreeg van P. Rygol regelmatig bedragen variërend van 100 tot 300 zloty’s, in totaal 1000
zloty’s.
P. Rygol was op enig moment gestopt door de politie en vertelde mij dat Janusz Urbanski
een hennepplantage had.
Ik kreeg later eens een telefoontje van Urbanski, dat Robert Hörchner de eigenaar was van
de hennepplantage in Osielsko.
Urbanski was absoluut niet bang voor een connectie met hem en deze plantage, maar was
op de vlucht voor wat andere zaken, zo vertelde hij mij.
Ik heb het geld, dat ik tegoed had van Urbanski, nooit meer gekregen.
Ik voelde me bedrogen door hem en was kwaad op Urbanski.
Heb toen de zuster van Urbanski gebeld voor dat geld en ook zijn boekhoudster Ella, maar
die gaven het ook niet.
Ik heb veel familie wonen in Osielsko, zo ook mijn ouders.
Heb samen met P. Rygol bij de loods in Osielsko, Janusz Urbanski ontmoet.

Daar stond toen een Mercedes Benz met een Duits kenteken.
P. Rygol betaalde hoge energierekeningen voor deze loods in Osielsko.
Ik weet dat de bezoeken half april 2000 aan de firma ‘Dominet’ te Torun te maken hadden
voor het verkrijgen van een krediet van 100.000. zloty’s voor een auto voor Urbanski.
*(Enig aandeelhouder van Intercon vanaf 19 november 1999 was Robert Hörchner.)
P. Rygol vertelde onderweg naar Torun dat Urbanski niet thuis was toen de politie hem wilde
arresteren.
P. Rygol wees mij de weg in dat bos waar we Urbanski oppikten om naar Torun te rijden.
Urbanski vroeg mij aan één stuk door wat er allemaal in de kranten stond over hem.
Later belde Urbanski mij op dat er een opsporings- en arrestatiebevel was uitgevaardigd en
dat ik hem niet meer op zijn mobiele nummer mocht bellen.
Daarna heb ik zijn vrouw Agnieszka ontmoet en over Urbanski gesproken.
Agnieszka zei dat ze inmiddels gescheiden was van Urbanski.
P. Rygol, Asko Kampinga, Eric van Loon en Agnieszka hebben daarna de naam van Robert
Hörchner genoemd i.v.m. de hennepplantage in Osielsko.
Asko Kampinga vroeg me om een ontmoeting met Urbanski te regelen.
Ik zei Asko Kaminga dat dit niet mogelijk was.
Ik weet dat er veel verschillende nationaliteiten bij Ortis Fashion kwamen.
Ik heb ook Antonius van Os gezien in het bedrijf ‘Quality Fashion’.
*(Eigenaren van ‘Quality Fashion’ waren Asko Kampinga, Eric van Loon en Janusz Urbanski.)
‘Quality Fashion’ zat in het pand waar voorheen de firma ‘Kobra’ was gevestigd.
Heb Urbanski nog ontmoet in een bar en deze vertelde dat hij tijdelijke problemen had die
veroorzaakt waren door Robert Hörchner.
Urbanski zei mij begin april 2000 dat Hörchner de machines van zijn bedrijf Intercon had
gestolen en gaf mij de opdracht om Robert Hörchner te vinden.
*(Enig aandeelhouder van Intercon vanaf 19 november 1999 was Robert Hörchner).
Urbanski zei me dat Hörchner waarschijnlijk in Duitsland ondergedoken zat, omdat hij door
de Nederlandse justitie werd gezocht.
Urbanski vertelde me ook dat Hörchner zelfs door Interpol gezocht werd.
Urbanski zei dat hij door Hörchner en anderen was bedrogen.
Urbanski vertelde me dat Antonius van Os en Robert Hörchner familie van elkaar waren en
dat ze ook zakelijke banden hadden.
Ik heb niets met die hennepplantage of die kidnapping van de gebroeders Van Os te maken.
Ik ben teleurgesteld en kwaad op Urbanski, omdat hij mij in deze zaken betrokken heeft.
Vraag Hörchner aan verdachte/getuige: “Was u op de hoogte, toen u vanaf december 1999
tot en met april 2000 zaken deed met Janusz Urbanski via ‘Intercon’, dat dit mijn bedrijf was
en dat ik enig aandeelhouder was vanaf 19 november 1999?”
Antwoord verdachte/getuige: “Nee, dat wist ik niet.”
Vraag Hörchner aan verdachte/getuige: “Was u dan ook niet op de hoogte dat Urbanski
fraude pleegde omdat hij op 17 april 2000, zonder mijn toestemming, een bedrag van
100.000 zloty’s wilde lenen ten laste van mijn bedrijf ‘Intercon’, waarvoor ik alleen
aansprakelijk was?”
Antwoord verdachte/getuige: “Nee, dat wist ik ook niet.”

Artur Jaracz (is veroordeeld), opgeroepen d.d. 26-05-2008 en niet verschenen.
(Werkte als beveiliger voor Urbanski, hielp bij de renovatie, onderhield de hennepplantage
in Osielsko en is in 2005 daarvoor onherroepelijk veroordeeld.)
Verklaring ‘getuige’ Artur Jaracz afgelegd bij de rechtbank d.d. 26-06-2008.
Herkent Urbanski en Hörchner.
Kent Urbanski ongeveer 15 tot 20 jaar en is een goede vriend van Urbanski.
Deed kleine klusjes bij Ortis Fashion voor Urbansk.
Dat begon ongeveer 15 jaar geleden.
Gingen wekelijks met elkaar naar de fitness.
Laatste contact met Urbanski was begin 2000.
Kent Robert Hörchner alleen bij zijn voornaam.
Kent Hörchner via Urbanski.
Hörchner voor het eerst ontmoet in gebouw van firma Intercon - voormalig pand firma
‘Kobra’ - en niet bij Ortis Fashion.
Hörchner voor het eerst gezien in 1999 maar weet dat niet zeker.
Hielp transporteren van de machines van Intercon.
Vroeg aan Urbanski in 1998 of 1999 om een baantje.
Heeft verschillende keren Urbanski en Hörchner samen gezien.
Urbanski had een ’vriend’ die iemand zocht die verstand had van elektriciteit.
Deze ‘vriend’ was Robert Hörchner.
Er volgde een ontmoeting met Urbanksi, Hörchner en hij zelf, waarschijnlijk in het gebouw
van ‘Kobra’ (firma Intercon).
Urbanski was erbij want die moest alles vertalen, want hij spreekt alleen maar Pools en géén
woord Duits of Engels.
Hörchner zocht een elektricien.
Hörchner was eigenaar van Albo b.v., een firma die handelde in decoratieplanten.
Hörchner vertelde dat Albo b.v. in Nederland was gevestigd.
Hij dacht dat de productie in Polen goedkoper was.
Hörchner deed hem een voorstel en hij nam dat aan.
Het was een mondelinge overeenkomst.
Hij kwam met Hörchner 1200 zloty’s in de maand overeen.
Hij moest in Osielsko werken.
Hörchner liet me zien wat ik daar moest doen.
De eerste keer in september/oktober 1999.
Kan zich niet herinneren of hij Urbanski en Hörchner in Osielsko zag.
Hij zag geen andere Nederlanders.
Hij maakte kleine veranderingen aan een groot switchboard en moest vervolgens in de gaten
houden of het bleef werken.
Hij ging iedere dag naar Osielsko.
De opdrachten kwamen van Hörchner, maar liepen via Urbanski.
Elke dag voor een half uur ’s middags of ’s avonds tussen 18.00 en 20.00 uur.
Hij is vier maal ’s nachts geweest.
Maakte afspraken met de man van het elektriciteitsbedrijf i.v.m. opnemen van de
meterstand.
De meter draaide constant 24 uur per dag.

Hij is nooit in de ruimtes geweest waar de planten stonden.
Deze deuren waren altijd afgesloten (*zie pag. 19 dagvaarding).
Heeft tot april in Osielsko gewerkt en is daarna in de nacht van 15 april 2000 door de politie
gearresteerd.
Weet niet wie van de twee hem verteld heeft wat hij in Osielsko moest doen, Hörchner of
Urbanski.
Hij heeft Antonius van Os slechts één maal ontmoet in Osielsko.
Heeft van Os misschien aangewezen op de foto maar weet dat niet meer.
Heeft van Os nooit meer ontmoet behalve in de rechtszaal naderhand.
Heeft in de rechtszaal een zekere Boskzo ontmoet.
Boskzo en Van Os waren ook beschuldigd.
Hij weet niet meer waarvoor hij ongeveer drie jaar geleden precies veroordeeld is.
De eerste rechtsgang drieeneenhalf jaar onvoorwaardelijk en daarna in hoger beroep twee
jaar en 500 zloty’s boete.
Heeft daarna geen contact meer met Van Os gehad.
Heeft toen wel een paar keer met de heer Hoffman gesproken en die wist van die planten af.
Verklaring A. Jaracz april 2000, door de politie in Bydgoszcz afgenomen.
Ontkent alles. Maakt gebruik van zwijgrecht en wil eerst contact met een advocaat.
Als elektricien controleerde hij in Osielsko het switchboard.
Ik had geen toegang tot de andere ruimtes (*zie pag. 19 dagvaarding).
Ik deed dit werk alleen.
Wist niet wat er in de afgesloten ruimtes was.
Had geen werkovereenkomst en Hörchner betaalde me en gaf me ook de sleutels.
Hörchner vertelde me over de productie van planten.
Hörchner gaf me op verschillende plaatsen geld en maakte telefonische afspraken.
Hij was hiervoor nooit eerder veroordeeld, dit was de eerste keer.
Hij werd iedere eerste week van de maand betaald door Hörchner.
Hij, Jaracz, was toch eerder veroordeeld voor drugs.
Ik, Jaracz, spreek of begrijp geen buitenlandse talen en geen woord Duits.
Hörchner en Urbanski spraken Duits.
Hörchner sprak een beetje Pools.
Urbanski vertelde me dat ik voor de Nederlander Hörchner werkte.
Hörchner en ik spraken af in de stad.
Ik had alleen sleutels tot de entree en misschien tot het woongedeelte.
Ik had geen sleutels van de ruimtes waar de planten stonden (*zie pag. 19 dagvaarding).
Het gebeurde ook dat Urbanski mij betaalde.
Hörchner voor het laatst gezien ongeveer twee tot drie maanden voor zijn arrestatie.
Werkte als bewaker bij Ortis Fashion, het bedrijf van Urbanski.
Weet niets van drugs m.b.t. Urbanski.
Verklaring verdachte A. Jaracz als ‘getuige’ in 2003.
Hörchner gaf me de sleutels tot alles, behalve die van de ruimtes waar de planten stonden.
Als er een elektrische storing was, legde Hörchner het uit door de telefoon.
Ik moest van Hörchner tussen 17.00 en 23.00 uur daar controleren.

Ik was daar elke 24 uur i.p.v. 12 uur.
Verklaring verdachte A. Jaracz als ‘getuige’ in 2004.
Ik maakte die deur nooit open, want ik wilde die planten niet zien.
Ik heb midden 1999 meegeholpen de machines te installeren van de firma Intercon.
De elektriciteitrekeningen lagen maandelijks tussen de 5000 en 7000 zloty’s.
Bij een storing moest ik Hörchner bellen.
Ik had het Poolse mobiele nummer van Hörchner.
Politie liet me foto’s zien: nr. 1: Urbanski, nr. 4: Hörchner, nr. 6: Van Os, nr. 7: Adam
Jerzakowski, nr. 3: ben ik zelf.
Vragen rechter aan Artur Jaracz.
“U heeft altijd verklaard geen naam van de firma te kennen en vandaag noemde u voor het
eerst Albo b.v.”
“U heeft eerder verklaard dat u de sleutels van Hörchner heeft gekregen en vandaag kunt u
zich dat niet meer herinneren.”
“U verklaart nu regelmatig alleen voor Urbanski te hebben gewerkt.” (Ortis Fashion).
“U verklaarde geen toegang te hebben gehad in de ruimtes waar de planten stonden.”
“U verklaarde dat Hörchner u altijd belde of alles wel goed was.”
“U verklaarde Van Os nooit gezien te hebben en werkte altijd alleen in Osielsko.”
“U verklaarde dat Hörchner u liet zien wat u daar moest doen.”
Vraag advocaat van Hörchner aan A. Jaracz: “Wat voor merk auto reed Hörchner?”
Antwoord A. Jaracz: “Een zwarte Toyota MR 2.”
Vraag advocaat van Hörchner aan A. Jaracz: ” Mijn cliënt Hörchner spreekt geen woord Pools
en u spreekt geen woord Duits of Engels. In welke taal communiceerde u met cliënt via de
telefoon? “
Antwoord A. Jaracz: (na een aantal seconden van twijfelen) “Uhh, ik denk in het Pools met
ja/nee.”

Verklaring getuige Grzegorz Nowakowski, afgelegd bij de rechtbank te Bydgoszcz d.d. 08-042009.
(Grzegorz Nowakowski, makelaar m.b.t. de huurovereenkomst d.d. 17 juli 1999, gesloten
tussen Roman Hoffman en Janusz Urbanski)
Getuige Grzegorz Nowakowski heeft een makelaarskantoor en is tevens eigenaar van een
hotel.
Urbanski benaderde Nowakowski eind voorjaar 1999, daar Urbanski een huurpand zocht van
plus minus 300 m².
Urbanski belde Nowakowski opmerkelijk veel.
Urbanski vertelde Nowakowski, dat het pand geen ramen mocht hebben.
Dat hield verband met het telen van tulpen en deze bloemen groeiden alleen onder sterke
lampen, zo vertelde Urbanski hem.
Urbanski vertelde Nowakowski ook dat hij veel energie daarvoor nodig had.
Nowakowski liet Urbanski weten dat hij een geschikte locatie wist in Osielsko en stelde voor
een afspraak te maken voor een bezichtiging.
Op de gemaakte afspraak om het pand voor de eerste keer te bezichtigen was Urbanski in
het gezelschap van zijn vrouw Agnieszka Pachałko, haar zuster Katarzyna Pachałko, Asko
Kampinga en nog een Nederlander.
Het gezelschap kwam aan in een zwarte Mercedes 500.
Asko Kampinga is lang, normaal postuur en plus minus tussen de 30 en 35 jaar.
Ik kende Asko Kampinga en heb zelfs nu nog zijn mobiele telefoonnummer.
Nowakowski heeft verklaart als makelaar bemiddeld te hebben tussen Roman Hoffman en
Janusz Urbanski m.b.t. tot de huur van het bewuste pand in Osielsko, te Polen.
Het huurcontract is in zijn bijzijn ondertekend op d.d. 17 juli 1999, in de woning van de
familie Hoffman, te Osielsko.
Nowakowski heeft het bewuste huurcontract d.d. 17 juli 1999 persoonlijk opgemaakt.
Nowakowski kreeg vervolgens van Urbanski de instructie door, dat het huurcontract op
naam van een Nederlands bedrijf moest worden gesteld.
De naam van dat bedrijf was ALBO bv en de eigenaar was een zekere Hirschner zo meende
Nowakowski zich te herinneren.
Urbanski was gemachtigd om het bewuste huurcontract te ondertekenen, zo vertelde
Urbanski.
Vraag rechter aan getuige Nowakowski:
“Kent u deze persoon, wijzend op Robert Hörchner”.
Antwoord getuige Nowakowski:
“Nee, deze man ken ik niet, nooit gezien”.
Vraag advocaat van Hörchner:

“Heeft u documenten gezien m.b.t. ALBO bv. en een schriftelijke machtiging van Urbanski?”.
Antwoord getuige Nowakowski:
“Nee ik heb nooit geen documenten gezien van ALBO bv. en Urbanski had geen schriftelijke
machtiging”.
Advocaat van Hörchner:
“Overigens de man hier achter mij is Robert Hörchner”.
Antwoord getuige Nowakowski:
“Oh, ehh, nee, deze man ken ik niet en heb ik nog nooit gezien”.

