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Inleiding
Dit themanummer van Justitiële verkenningen is gewijd aan het feno-

meen liquidaties. De maatschappelijke verontwaardiging rond zaken

als moord en doodslag is dikwijls groot, maar binnen dit spectrum

vormen liquidaties een bijzondere categorie. Enerzijds roept het mis-

drijf vaak zo mogelijk nog meer verontwaardiging op, omdat liquida-

ties niet zelden met bruut geweld in de openbare ruimte worden uit-

gevoerd. Anderzijds is er vaak sprake van tegenstrijdige gevoelens

rond de mogelijke aanleiding tot de moord. Omdat de slachtoffers

veelal criminelen zijn, is er in de publieke opinie doorgaans minder

mededogen met het slachtoffer. Er wordt dan al snel gesuggereerd dat

het slachtoffer het er waarschijnlijk zelf naar heeft gemaakt door zich

in het criminele milieu te begeven. Maar wie zijn eigenlijk de slachtof-

fers? En welke achtergronden hebben deze liquidaties? Op deze vragen

proberen we in dit themanummer antwoord te geven.

Een andere kwestie die in dit themanummer wordt behandeld is hoe

politie en justitie moeten omgaan met liquidaties. Het oplossen van

liquidaties is buitengewoon moeilijk, omdat de belangrijkste getuigen

dood zijn en de uitvoerders vaak hun best doen geen sporen achter te

laten. Soms is een liquidatie ook onderdeel van een groter geheel,

waarbij criminelen doelbewust anderen inzetten om potentiële getui-

gen om zeep te helpen en hun omgeving angst aan te jagen. In die zin

is een liquidatie dan ook een doelbewuste aanslag op de waarheids-

vinding. Omdat liquidaties zo moeilijk oplosbaar zijn, wordt door ver-

tegenwoordigers van politie en justitie soms gepleit voor de inzet van

bijzondere opsporingsmethoden, zoals de inzet van meewerkende

getuigen die strafvermindering krijgen toegezegd. Ook liggen aan een

geslaagde liquidatie verschillende voorbereidingshandelingen ten

grondslag, zoals het stelen en ‘koud zetten’ van auto’s en het aan-

schaffen van (automatische) wapens en volgapparatuur, waarmee ver-

volgens de gangen van het beoogde slachtoffer zo goed mogelijk in

kaart kunnen worden gebracht. Deze ‘logistiek’ van liquidaties biedt

enerzijds veel mogelijkheden voor de vroegtijdige opsporing van liqui-

daties en dus voor het voorkomen daarvan. Anderzijds wordt door

vroegtijdig in te grijpen het bewijs vernietigd van het misdrijf dat

ophanden is. Het voorkomen van het misdrijf betekent daarom dat

soms ook de voorbereiding voor de betrokken daders minder zware
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strafrechtelijke consequenties heeft. Deze en andere juridische

dilemma’s komen ook aan de orde in dit themanummer.

In de eerste bijdrage aan dit themanummer beschrijven Barbra van

Gestel en Maite Verhoeven de achtergronden van en trends in liquida-

ties. De auteurs verrichtten een verkennende studie naar recente ont-

wikkelingen op dit terrein op basis van gesprekken met politie- en jus-

titiefunctionarissen en interne politiedocumenten. Aan de orde

komen onder meer ontwikkelingen op de drugsmarkt, concrete con-

flicten (inclusief de rol van Hollandse netwerken en de opkomst van

conflicten waarbij Marokkaanse Nederlanders zijn betrokken) en de

vraag of er sprake is van veranderingen in de werkwijze van daders. De

auteurs destilleren uit de verzamelde data twee trends: enerzijds een

proces van professionalisering van observatiemethoden en contra-

strategieën, waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe technologi-

sche middelen; anderzijds een proces van verruwing, door de beschik-

baarheid van zware vuurwapens en nieuwe onervaren homegrown

schutters.

In de tweede bijdrage beschrijft Laura Roos de Korte de logistiek van

liquidaties in Nederland op basis van een scriptanalyse. Deze innova-

tieve analysemethode past zij toe op zes opsporingsonderzoeken. Dit

levert een systematische beschrijving op van het hele delictsproces

van liquidaties, vanaf de voorbereiding tot en met de nasleep ervan.

Op deze manier komt de belangrijke rol aan het licht van voertuigen,

automatische wapens en technische apparatuur, waaronder Pretty

Good Privacy (PGP)-telefoons en peilbakens. Daarnaast blijkt dat spy-

shops bij liquidaties als facilitator een grote rol spelen. Dat geldt ook

voor de rol van ‘spotters’ en schutters die voor een opdrachtgever de

liquidatie uitvoeren. Een scriptanalyse biedt bovendien ook aankno-

pingspunten voor opsporing(sonderzoek) en preventie. Dit blijkt ook

uit recente innovaties in opsporingsonderzoeken, zoals het verkrijgen

van informatie over liquidaties via een betrekkelijk ‘gewoon’ delict als

autodiefstal en de ontsleuteling van PGP-telefoons, die in de ogen van

daders ‘pretty good privacy’ zouden garanderen (maar dus niet ‘100%

privacy’).

In de derde bijdrage plaatst Eric Slot het fenomeen liquidaties in his-

torisch perspectief. Ook vroeger werden er natuurlijk liquidaties

gepleegd, maar sinds de jaren zeventig is het aantal sterk gestegen.

Slot beschrijft de eerste en tweede oorlog in de Chinese onderwereld,

waarbij duidelijk wordt dat liquidaties nieuwe liquidaties uitlokken en
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dat ‘liquidatiegolven’ een eigen interne dynamiek kennen. Ook

beschrijft hij de opeenvolging van groepen en criminele activiteiten,

zoals de toenemende dominantie van de Turken in de heroïnehandel

(ten koste van de Chinezen), de opkomst van de cocaïnehandel (met

Chilenen en Colombianen) en de toenemende rol van Nederlanders in

de internationale drugshandel.

De bijdrage van Paul Vugts en Harro Kras is gericht op de verschil-

lende typen slachtoffers van liquidaties in de Amsterdamse onderwe-

reld. Aan de hand van concrete voorbeelden worden vier categorieën

slachtoffers besproken. Het gaat namelijk niet alleen om ‘high targets’,

misdaadkopstukken, maar ook om criminelen uit het middenkader

die maar al te graag omhoog willen in de wereld van het snelle geld.

Daarnaast wordt ook een categorie onderscheiden van roekeloze, niet

zelden zwakbegaafde jonge mannen die zonder enige ervaring met

zware wapens moorden plegen. Een mogelijke verklaring zou kunnen

zijn dat zij denken zo status te verwerven en snel stappen te zetten op

de criminele ladder. De vierde en laatste categorie betreft de slachtof-

fers van vergismoorden: onschuldige slachtoffers, die worden doodge-

schoten omdat zij voor een ander worden aangezien.

Robby Roks beschrijft in zijn bijdrage wat de plotselinge liquidatie van

een van de hoofdpersonen binnen de Rollin 200 Crips, onderwerp van

zijn etnografisch veldwerk, teweegbracht binnen dit netwerk. Achter-

gronden van liquidaties zijn vaak onhelder en het duurt meestal lang

voordat er verdachten worden opgepakt (als dat al gebeurt). Door dit

‘niet-zeker-weten’ ontstaat er een soort imaginaire ruimte waarbinnen

er veel gelegenheid is voor speculaties, verdachtmakingen en beteke-

nisgeving. Roks beschrijft beeldend hoe voor de Rollin 200 Crips

geweld eerst vooral een ‘narratief’ of een pose is, een vrij abstract en

afstandelijk fenomeen. Door deze liquidatie krijgt geweld echter

ineens een zeer concrete betekenis. De liquidatie wordt geïnterpre-

teerd en gepresenteerd als een bevestiging van de gewelddadige con-

text waarin zij zich begeven en bewegen.

Gerlof Leistra behandelt de vraag hoe de overheid moet omgaan met

personen die door hun verklaringen of gedrag het risico lopen om zelf

te worden geliquideerd. In hoeverre kan de overheid hun bescherming

bieden? Wie komen er voor bescherming in aanmerking en waar

bestaat die uit? En kan de overheid de liquidaties van bedreigde perso-

nen voorkomen? Ook komt de vraag aan de orde hoe criminelen den-
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ken over bescherming door de politie en de grote beperkingen die het

meewerken met politie en justitie oplevert voor het dagelijkse leven.

Dit themanummer wordt afgesloten met een dubbelinterview van

Marit Scheepmaker met officier van justitie Koos Plooij en advocaat

Christian Flokstra over juridische dilemma’s bij de opsporing en ver-

volging van betrokkenen bij liquidaties. Waar voorbereidingshandelin-

gen voor Opiumwetdelicten vrij gemakkelijk bewezen kunnen worden,

ligt dit aanzienlijk ingewikkelder bij de voorbereiding van liquidaties.

Dit heeft enerzijds te maken met de huidige formulering van artikel 46

van het Wetboek van Strafrecht (Sr) en anderzijds met het feit dat er

grote druk is om voortijdig in te grijpen, om de daadwerkelijke liquida-

tie te voorkomen. Daardoor ‘vernietigen’ Openbaar Ministerie en poli-

tie in feite het concrete bewijs dat ideeën en voorbereidingen over-

gaan in concrete strafbare daden. Officier van justitie Plooij legt deze

problemen uit en pleit voor een andere redactie van artikel 46 Sr.

Advocaat Flokstra plaatst hier kritische kanttekeningen bij. Hij ziet

meer in een verhoging van de strafmaat voor lidmaatschap van een

criminele organisatie en wapenbezit. De boeiende discussie tussen

Plooij en Flokstra geeft goed inzicht in de moeite die het klassieke

strafrecht heeft met de voorbereiding van buitengewoon ernstige

delicten op de grens tussen ideeën en daadwerkelijke uitvoering.
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