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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

doi: 10.5553/JV/016758502017043005001
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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

doi: 10.5553/JV/016758502017043005001
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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-

doi: 10.5553/JV/016758502017043005001
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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.

Edward Kleemans

Barbra van Gestel

Maite Verhoeven *

* Gastredacteur prof. dr. E.R. Kleemans is hoogleraar Zware criminaliteit en rechtshandha-
ving aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Gastredac-
teur dr. B. van Gestel is als onderzoeker verbonden aan het Wetenschappelijk Onderzoek-
en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Gastre-
dacteur dr. M.A. Verhoeven is als onderzoeker verbonden aan het Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justi-
tie.

doi: 10.5553/JV/016758502017043005001
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Liquidaties nieuwe stijl

Verruwing en professionalisering bij liquidaties in Nederland

B. van Gestel en M.A. Verhoeven *

Sinds de dubbele liquidatie op 29 december 2012 in de Staatslieden-

buurt in Amsterdam – waarbij kogels door de straten vlogen die ook

willekeurige auto’s en woningen raakten – is Nederland opgeschrikt

door tientallen van dergelijke moordzaken. Excessief vuurwapenge-

bruik op de openbare weg is tegenwoordig geen uitzondering meer.

Hoewel liquidaties geen nieuw fenomeen zijn in Nederland, zijn er wel

geluiden dat de aard van het delict verandert. In mediapublicaties en

beleidsdocumenten wordt bijvoorbeeld gewezen op de steeds jongere

leeftijd van daders en slachtoffers.1

Inzicht in het fenomeen liquidaties en in veranderingen daarin is

thans echter gefragmenteerd. Bij wijze van verkenning hebben wij

daarom geïnventariseerd welke kennis over dit onderwerp bestaat ‘op

de werkvloer’ van de Nederlandse opsporing, bij politie- en justitie-

functionarissen die met de feitelijke opsporing en vervolging van liqui-

daties zijn belast en vanuit die hoedanigheid kennis hebben over het

fenomeen. In dit artikel beschrijven we de resultaten uit die verken-

nende studie. De centrale vraag daarbij is: welke recente ontwikkelin-

gen doen zich voor ten aanzien van het fenomeen liquidaties, volgens

politie- en justitiefunctionarissen en volgens interne politiedocumen-

ten?

We bekijken welke ontwikkelingen zich recent hebben voorgedaan in

de motieven en de achtergronden van liquidaties, de samenstelling

van dadergroepen en de uitvoering (modus operandi) van liquidaties.

Onder sleutelinformanten verstaan we politie- en justitiefunctionaris-

sen die goed zijn ingevoerd in de thematiek en bereid zijn geweest ons

daarover te vertellen.

* Dr. Barbra van Gestel is als onderzoeker verbonden aan het WODC. Dr. Maite Verhoeven
is als onderzoeker verbonden aan het WODC.

1 Zie o.a. de nota van de gemeente Amsterdam van 4 december 2014 en de Kamerbrief van
de minister van Veiligheid en Justitie van 6 februari 2015.

doi: 10.5553/JV/016758502017043005002
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Methode van onderzoek

Voor deze verkennende studie hebben we twaalf functionarissen geïn-

terviewd die vanuit de aard van hun werkzaamheden kennis hebben

over liquidaties: vijf van het Openbaar Ministerie (OM) en zeven van

de politie. De meesten van deze functionarissen beschikten over ken-

nis van zowel liquidaties die recent hebben plaatsgevonden (in de

afgelopen vijf jaar), als liquidaties uit het verleden (tien jaar en langer

geleden). Zodoende konden zij op basis van hun ervaringen een verge-

lijking maken tussen periodes. Voor de interviews gebruikten we een

semigestructureerde vragenlijst, waarbij veel ruimte werd gelaten voor

de eigen inbreng van geïnterviewden. De gesprekken duurden tussen

de anderhalf en twee uur en zijn na afloop meteen uitgewerkt. Enkele

personen zijn na het eerste interview nog een of enkele keren bena-

derd voor vervolgvragen. De uitgewerkte gesprekken zijn verwerkt en

geanalyseerd met behulp van het softwareprogramma Maxqda, waar-

mee codes aan een tekst kunnen worden toegekend en tekstmateriaal

kan worden geordend.

Naast deze interviews hebben we drie interne politiedocumenten

bestudeerd. Afgelopen jaren zijn er twee interne onderzoeken naar

liquidaties verricht door de politie: het ene interne onderzoek is ver-

richt door het Team Intelligence van de Politieacademie (DocI), het

andere door analisten van de Landelijke Eenheid (DocII). Beide

interne onderzoeken zijn in hoofdzaak gebaseerd op operationele

opsporingsinformatie. Daarnaast hebben we inzage gekregen in een

derde document (DocIII), dat een presentatie betrof van de politie-

eenheid Amsterdam over liquidaties, voornamelijk gepleegd in de

regio Amsterdam en omstreken. De drie interne documenten waren

primair gericht op criminele netwerken uit de regio’s Amsterdam en

Utrecht en gingen minder gedetailleerd in op groepen die gevestigd

zijn in Zuid-Nederland/Brabant.

Aanvullend hebben we informatie uit verschillende openbare bronnen

geraadpleegd. Het ging vooral om onderzoeksjournalistieke boeken

die specifiek waren gericht op liquidaties (Slot 2009; Van de Pol & Ver-

weij 2011; Husken & Lensink 2009; Vugts 2016; Laumans & Schrijver

2015), en daarnaast om publicaties uit dag- en weekbladen, zoals Else-

vier en Panorama, en websites als Crimesite.nl.

Uitspraken die in deze bijdrage worden gedaan, zijn explorerend van

aard en in hoofdzaak gebaseerd op indrukken, ervaringen en inschat-

doi: 10.5553/JV/016758502017043005002
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tingen van sleutelinformanten en niet zozeer op een analyse van harde

empirische data. De resultaten vormen de weerslag van een eerste ver-

kenning, op grond waarvan we een goed beeld kunnen krijgen van de

kennis die over liquidaties aanwezig is in het opsporingsveld.

In de paragraaf hierna gaan we eerst kort in op de definitie van het

begrip ‘liquidaties’. Daarna beschrijven we de criminele context waar-

binnen liquidaties worden gepleegd en de conflicten die momenteel

spelen. Vervolgens gaan we in op de voorbereidingen en de feitelijke

uitvoering van liquidaties en beschrijven we welke veranderingen er

door geïnterviewden worden gesignaleerd op die terreinen.

Definitie

In de twee interne politieonderzoeken die recent door de politie zijn

uitgevoerd, wordt de volgende definitie van liquidaties gegeven:

‘Moord, gepleegd door of in opdracht van leden van een criminele organi-

satie ter verwerving, bestendiging of versteviging van hun positie in het cri-

minele milieu.’

In de documenten wordt verwezen naar Slot (2009), die zich weer

heeft gebaseerd op de werkdefinitie van de (voormalige) Centrale

Recherche Informatiedienst (CRI).

Lastig aan deze definitie is dat iets over de achtergrond van de moord

bekend moet zijn om te kunnen bepalen of sprake is van een liquida-

tie. Gezien het aantal onopgeloste zaken en de doorgaans zwijgzame

houding van verdachten die wel worden aangehouden inzake liquida-

ties, is die kennis immers lang niet altijd voorhanden (vgl. Van de Port

2001). Hoe gaan geïnterviewde sleutelinformanten in de praktijk om

met die definitiekwestie en wat verstaan zij in de praktijk onder een

liquidatie? De meeste sleutelinformanten benadrukken dat zij in de

praktijk aan de hand van de uitvoering van een moord beoordelen of

iets een liquidatie is of niet. De goede voorbereiding en afscherming

die je bij liquidaties doorgaans ziet, is niet aanwezig bij ‘normale’

gevallen van moord- en doodslag. Dan gaat het bijvoorbeeld om de

doelgerichtheid van de actie, het gebruik van een vluchtauto en de

wijze waarop dadersporen worden gewist. De moord wordt, met

andere woorden, goed afgeschermd en sluit in die zin aan bij de

doi: 10.5553/JV/016758502017043005002
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afschermingsmethoden die daders toepassen bij georganiseerde

drugstransacties. In de praktijk van de opsporing kijkt men, bij gebrek

aan informatie over motief en achtergrond, dus naar de modus operan-

di van een moordzaak om te beoordelen of sprake zou kunnen zijn

van een liquidatie. Daar komt bij dat de namen van slachtoffers ook in

de richting van een liquidatie kunnen wijzen als die door de politie in

verband kunnen worden gebracht met georganiseerde misdaad. Bij

vermissingen van dergelijke personen houdt de politie doorgaans ook

rekening met de mogelijkheid van een liquidatie.

Liquidaties 2013-2016, enkele cijfers

Locatie

Hieronder staan gegevens over de locatie van liquidaties die zijn gepleegd

tussen 2013-2016 (op basis van de verwerking van gegevens uit intern poli-

tiedocument DocII, die zijn gebaseerd op opsporingsinformatie). Het gaat

om de gemeente waar het slachtoffer van de liquidatie is gevonden. Meestal

komt dat overeen met de gemeente waar de moord is gepleegd, maar niet

altijd. Soms wordt het slachtoffer elders gevonden en wordt de pleegplaats

gedurende het opsporingsproces duidelijk. Een onderverdeling in provincies

is in de volgende tabel weergegeven.

Locatie 2013 2014 2015 2016 Totaal

Noord-Holland 8 14 9 7 38

Zuid-Holland 6 3 2 3 14

Utrecht 2 3 2 4 11

Noord-Brabant 3 10 5 2 23

Limburg 3 0 1 0 4

Overige provin-
cies

1 4 0 3 8

Buitenland 1 4 1 8 14

Totaal 24 38 20 27 109

Het relatief grote aantal liquidaties elk jaar in Noord-Holland is grotendeels

toe te schijven aan Amsterdam als pleegplaats. De liquidatie in 2013 in ‘ove-

rige provincies’ is ook feitelijk gepleegd in Amsterdam, het lichaam van het

slachtoffer is na de moord verplaatst naar Friesland. In Noord-Brabant wer-

den met name in 2014 relatief veel liquidaties gepleegd, dat aantal nam

doi: 10.5553/JV/016758502017043005002
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daarna weer af. Drie van de vier liquidaties in 2014 in ‘overige provincies’

zijn ook feitelijk gepleegd in Noord-Brabant. De lichamen van de slachtof-

fers zijn na de moord verplaatst naar Overijssel, daar door de politie gevon-

den en zodoende daar officieel geregistreerd. In de provincie Utrecht ligt het

aantal liquidaties in 2016 hoger dan daarvoor. Wat in 2016 verder opvalt, is

dat er relatief veel liquidaties in het buitenland zijn gepleegd.

Leeftijd

De leeftijd van de slachtoffers van liquidaties in de periode 2013-2016 is in

onderstaande tabel weergegeven.

Leeftijd Aantal slachtoffers

21-30 jaar 34

31-40 jaar 44

41-50 jaar 23

51-60 jaar 7

61-70 jaar 2

Onbekend 3

Totaal 113

De liquidaties in de periode 2013-2016 leidden tot 113 dodelijke slachtoffers

(bij verschillende liquidaties was sprake van een dubbele moord). Bij het

totaal aantal slachtoffers zijn de ‘vergissingen’ meegerekend, alsook ver-

miste personen die later geliquideerd bleken te zijn. Ongeveer een derde

van de slachtoffers was 30 jaar of jonger, bijna een even groot deel was

41 jaar of ouder. 40% was tussen de 31 en 40 jaar. Het jongste slachtoffer

was 21 jaar (Amsterdam), het oudste slachtoffer 70 jaar (Utrecht).

Elf slachtoffers waren 25 jaar of jonger: vijf daarvan zijn in Amsterdam geli-

quideerd, twee in Zuid-Holland, twee in Noord-Brabant (en daarna ver-

plaatst naar Overijssel), een in Utrecht en een in het buitenland.

Achtergrond, motieven en criminele context

Liquidaties zijn volgens alle geïnterviewde sleutelinformanten meestal

het gevolg van conflicten die gerelateerd zijn aan de handel in drugs.

Het gaat bijna altijd om geld en om de verdeling van de drugsmarkt.

De conflicten die zich voordoen, hebben vaak te maken met leverings-
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problemen of betalingsproblemen: een partij drugs verdwijnt, al dan

niet gestolen (‘geript’), en de verantwoordelijke moet opdraaien voor

de kosten van het verlies. Als de betalings- of leveringsplicht niet

wordt nagekomen (‘incassoproblematiek’), volgen doorgaans bedrei-

gingen, ontvoeringen, brandstichting of mishandelingen. Een liquida-

tie is een uiterst middel dat wordt ingezet om het conflict te beslech-

ten. Liquidatie wordt niet alleen ingezet als ‘schadevergoeding’, maar

evenzeer als middel om te straffen, te intimideren en de eigen positie

te verstevigen. Het gaat, zoals een geïnterviewde OM-functionaris

zegt,

‘om macht op de markt, maar ook serieus genomen willen worden bij het

verbinden van consequenties aan het verliezen van partijen [drugs; BvG &

MV]. Hoe rijk ze ook zijn, het is niet zo van “Ach, 200 kilo, waar zeuren we

over.” Nee, iemand is verantwoordelijk en dat gaat heel ver.’

Andersom gebeurt het ook: in plaats van tot betaling over te gaan

liquideert de schuldenaar de schuldeiser. Dit kan worden gezien als

een alternatieve manier van ‘schuldsanering’. Om de eigen liquidatie

voor te zijn worden mensen soms uit voorzorg om het leven gebracht.

Of mensen worden in opdracht vermoord om een waarschuwing af te

geven, en zodoende andere marktpartijen te intimideren.

In de casuïstiek die in verschillende publicaties aan de orde komt en

die voor een groot deel is gebaseerd op politiedossiers, stuiten we nog

op een ander motief voor liquidaties, namelijk iemand het zwijgen wil-

len opleggen (‘silence by killing’). Als de vrees bestaat dat iemand uit

de eigen contreien praat met de politie of voornemens is om een

getuigenverklaring af te leggen, kan dat reden zijn voor een moordop-

dracht (o.a. DocII; Husken & Lensink 2009; Laumans & Schrijver 2015;

Holleeder 2016; Kleemans e.a. 1998). Mensen die de zwijgplicht door-

breken en in die zin de loyaliteit jegens de eigen groep schenden, kun-

nen rekenen op een dodelijke vergeldingsactie. Hier kan tevens een

dreigende werking van uitgaan naar andere personen toe. ‘De

“omerta” zoals we die kennen uit de maffiacultuur is ook gemeengoed

binnen de criminele netwerken die in Nederland actief zijn’, zo ver-

meldt een intern politiedocument (DocII). Ook in deze context kan het
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een motief zijn om uit voorzorg iemand te liquideren, om de eigen

liquidatie voor te zijn.2

De achterliggende motieven voor liquidaties zijn volgens geïnter-

viewde experts door de tijd heen niet of nauwelijks veranderd; het gaat

meestal om conflicten die spelen tegen de achtergrond van georgani-

seerde drugshandel en die uiteindelijk leiden tot een liquidatie of

‘liquidatiegolf’.

In het interne politiedocument DocII staat beschreven dat Nederland

in de jaren zeventig gemiddeld maar een of twee liquidaties per jaar

kende, die meestal in Amsterdam werden gepleegd. ‘Vanaf het

moment dat de internationaal georganiseerde smokkel van soft- en

harddrugs een vlucht neemt, stijgt ook het aantal liquidaties’, zo wordt

gesteld in dit document. Vanaf de jaren tachtig stijgt het gemiddeld

aantal liquidaties in Nederland: tussen 1980 en 1987 vinden gemid-

deld vijf liquidaties per jaar plaats, tussen 1988 en 1990 gemiddeld tien

liquidaties per jaar, tussen 1991 en 2000 vijftien tot twintig liquidaties

per jaar en vanaf 2000 gemiddeld twintig tot dertig liquidaties per

jaar.3 Het gemiddelde aantal liquidaties in Nederland is vanaf het jaar

2000 niet toegenomen (DocII).

Vanaf het jaar 2000 is sprake van verschillende liquidatiegolven, waar-

bij kort achtereen verschillende mensen uit een criminele organisatie

doelgericht worden gedood. In figuur 1 staat het aantal gepleegde

liquidaties vanaf 2000 (DocII).4

Recente ontwikkelingen op de drugsmarkt

In gesprekken met sleutelinformanten wordt telkens gewezen op een

aantal marktontwikkelingen die zich recent voordoen en de achter-

grond vormen van hedendaagse conflicten in de drugswereld. Het gaat

dan om de prijs van cocaïne en heroïne, die in de afgelopen tien jaar

2 ‘Liquideren of geliquideerd worden’, schrijft Astrid Holleeder (2016) bijvoorbeeld over de
overwegingen om haar broer Willem Holleeder om te brengen ter voorkoming van haar
eigen liquidatie.

3 Het betreft cijfers over geplande moorden in het criminele circuit. We kunnen niet uitslui-
ten dat de verschillen tussen de liquidaties na het jaar 2000 en voor het jaar 2000 wellicht
(ten dele) kunnen worden toegeschreven aan registratie-effecten, bijvoorbeeld als gevolg
van veranderende registratiemethoden, veranderende definities en veranderende prioritei-
ten.

4 Het gaat hier om succesvol uitgevoerde liquidaties, waarbij slachtoffers zijn overleden.
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sterk is verlaagd, en om de in die periode toegenomen drugshandel.

Het aantal spelers op de markt is volgens experts eveneens gegroeid;

er zijn meer mensen in Nederland die in de drugshandel werkzaam

zijn. Tegelijkertijd is een deel van de grote spelers uit de Hollandse

netwerken weggevallen doordat ze zijn geliquideerd of opgepakt (zie

verderop) en hebben nieuwe spelers hun plek ingenomen. De markt is

niet meer op de gebruikelijke wijze verdeeld en de verhoudingen die

lange tijd bestonden, lijken niet meer vanzelfsprekend. Bestaande

groepen zijn zich gaan richten op andere delen van de markt (andere

drugssoorten) en nieuwe groepen hebben een plek op de drugsmarkt

kunnen veroveren. Duidelijke onderscheidingen tussen groepen die

vroeger waarneembaar waren, zijn volgens verschillende sleutelinfor-

manten minder goed te maken. Zoals een politiefunctionaris over de

situatie van ongeveer tien jaar geleden zegt:

‘Kampers deden XTC, Turken deden heroïne, Hollanders cocaïne en

Marokkanen hennep. Tegenwoordig doet iedereen alles.’

Er wordt vooral gewezen op de cocaïnehandel, die in trek is bij nieuwe

groepen. Geïnterviewden hebben de indruk dat deze ontwikkelingen

leiden tot onrust, verschuivingen in machtsposities en daarmee

gepaard gaande conflicten.

Figuur 1 Aantal liquidaties in Nederland vanaf 2000
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Conflicten

Anno 2016 kunnen verschillende conflicten worden onderscheiden die

de achtergrond vormen van liquidaties. In interviews en interne docu-

menten komen in elk geval de volgende naar voren:

– Conflicten in Hollandse criminele netwerken. De ‘traditionele’ Hol-

landse netwerken – een term die bij de recherche gangbaar is als het

gaat om deze groepen – spelen vanaf de opkomst van de internatio-

nale drugssmokkel in de jaren zeventig een belangrijke rol in de

georganiseerde misdaad in Nederland, met een primaire focus op

de internationale handel in hasj en later ook in cocaïne. Ze hebben

hun basis in en rond Amsterdam (o.a. DocII; Slot 2009). De groep

bestaat voor een groot deel uit mensen die Nederland als land van

herkomst hebben, daarnaast maken mensen van andere komaf deel

uit van de groep. Conflicten doen zich voor tussen personen en sub-

groepen en hangen samen met betalingsproblemen, afpersingen,

bedreigingen en (vermeend) verraad. Het grootschalige en langlo-

pende opsporingsonderzoek ‘Passage’ is gericht op leden uit deze

Hollandse netwerken. Dat geldt ook voor het lopende onderzoek

Vandros, waarin het opdrachtgeverschap van Willem Holleeder bij

een groot aantal liquidaties strafrechtelijk wordt onderzocht, mede

op basis van verschillende getuigenverklaringen (zie ook Holleeder

2016; Middelburg & Vugts 2006). In ander lopend opsporingsonder-

zoek komt naar voren dat Hollandse netwerken nog steeds een

invloedrijke rol vervullen binnen de internationale georganiseerde

criminaliteit (o.a. DocII).

– Cocaïneconflict Amsterdam-Antwerpen. Een crimineel netwerk uit

Amsterdam dat zich al decennia bezighoudt met de internationale

handel in cocaïne, is in 2007 na onenigheid in tweeën gesplitst. De

verschillende groepen blijven daarna actief op dezelfde markt en

maken gebruik van drugstransport dat vanuit Zuid-Amerika via Ant-

werpen naar Nederland loopt (o.a. Laumans & Schrijver 2015;

DocIII). De concrete aanleiding van het conflict dat in 2016 nog

steeds voortduurt, is het verdwijnen van een partij cocaïne in de

havens van Antwerpen begin 2012. Op die verdwijning volgde een

ontvoering en marteling van een lid van de concurrerende groepe-

ring in Antwerpen, waarna in het najaar een liquidatie volgde in

Antwerpen. Daarop werd weer gereageerd door de dubbele liquida-
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tie in Amsterdam eind 2012. Dit conflict is onder de naam ‘Mocro

maffia’ bekend geworden (Laumans & Schrijver 2015).5 Personen

met een Marokkaanse afkomst zijn oververtegenwoordigd in deze

groepen, maar ze bestaan voor een aanzienlijk deel ook uit mensen

met een andere afkomst, met name personen van Nederlandse en

Antilliaanse komaf.

– Heroïneconflicten/Turkse onderwereld. Op de heroïnemarkt zijn

meerdere conflicten gaande volgens geïnterviewden en interne poli-

tiedocumenten. Deze conflicten hebben onder andere van doen

met openstaande rekeningen en met het onder de marktprijs leve-

ren van heroïne vanuit Turkije, van waaruit een serie liquidaties

volgde in 2014 en 2015. Een aantal vond in Turkije plaats. Het grote

aantal liquidaties in 2014 was voor een deel gerelateerd aan deze

conflicten. De aandacht voor deze moorden uit de Turkse heroïne-

wereld is in 2015 echter overschaduwd door liquidaties die gerela-

teerd konden worden aan de zogenoemde ‘Mocro war’. Er is volgens

verschillende politiefunctionarissen niet veel informatie over de

achtergrond van de liquidaties uit deze Turkse onderwereld, omdat

het ophelderingspercentage van deze moorden heel laag is. Slacht-

offers zijn mensen van Turkse komaf die actief waren op de interna-

tionale heroïnemarkt. Het vermoeden is dat mensen vanuit Turkije

zijn ingevlogen om de moorden in opdracht te plegen. Wel is

bekend dat er zware munitie bij de liquidaties wordt gebruikt. De

groep bestaat in hoofdzaak uit mensen van Turkse komaf, maar er

zijn ook mensen betrokken van Nederlandse en Antilliaanse komaf.

Daarnaast worden nog andere conflicten genoemd, die deels aan

andere regio’s zijn gebonden:

– conflict naar aanleiding van een gestolen partij cocaïne in Amers-

foort/Utrecht (betrokkenen uit dit conflict zijn sterk gerelateerd aan

de nieuwe spelers in de Amsterdamse cocaïnewereld, zoals hiervoor

beschreven; zij worden ook wel gerekend tot de ‘Mocro maffia’);

– conflict haven Rotterdam;

– conflicten in relatie tot de Albanese maffia (met name Amsterdam);

5 Mocro maffia is de titel van het boek dat door de journalisten Laumans en Schrijver is
geschreven over het Amsterdamse cocaïneconflict. Die naam, en de variant ‘Mocro war’, is
daarna in veel publicaties overgenomen en wordt ook in politie- en justitiekringen
gebruikt, hoewel daar meestal meteen aan wordt toegevoegd dat het niet alleen gaat om
Marokkanen, maar dat het een diverse etnische groep betreft.
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– conflicten synthetische drugs en hennep Zuid-Nederland/‘Kam-

pers’ en Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s);

– conflict No Limit Soldiers (NLS) en Buena Vista City (BVC) (Antillen

en Nederland);

– conflict Outlaw Motorcycle Gang (OMG), explosieven en vermissin-

gen.

Verschillende sleutelinformanten hanteren het jaar 2012 (met de dub-

bele liquidatie in Amsterdam) als globaal markeringspunt wanneer zij

een vergelijking maken in de tijd. De periode ‘voor 2012’ wordt dan

gekenmerkt door de ‘Hollandse netwerken’ en de periode ‘vanaf/na

2012’ door de zogenoemde ‘Mocro maffia’. Tegelijkertijd vermelden

sleutelinformanten dat perioden en groepen niet strikt zijn af te bake-

nen; liquidaties vanuit de Hollandse netwerken lopen bijvoorbeeld nu

nog door en het conflict van de ‘Mocro maffia’ begon feitelijk al ver

voor de dubbele liquidatie eind 2012. Daarnaast zijn de groepen uit de

hiervoor opgesomde conflicten niet strikt te scheiden en zijn samen-

werkingsverbanden beweeglijk. Er bestaan veel dwarsverbanden tus-

sen de groepen, bijvoorbeeld tussen woonwagenbewoners uit Noord-

Brabant die zich met synthetische drugs bezighouden en nieuwe

cocaïnegroepen uit Amsterdam. Daarnaast is, zoals gezegd, lang niet

altijd duidelijk aan welke groep of conflict een liquidatie kan worden

toegeschreven en blijft het vaak slechts bij een vermoeden.

Veranderingen in het fenomeen liquidaties die door sleutelinforman-

ten worden gesignaleerd, hebben vooral betrekking op de voorberei-

dende werkzaamheden op de feitelijke uitvoering. In het vervolg van

dit artikel gaan we daar uitvoeriger op in.

Verruwing

De drempel om een liquidatie te plegen lijkt vandaag de dag lager te

zijn dan vroeger, dat stellen althans veel sleutelinformanten. De

indruk bestaat dat het aantal mensen in Nederland dat bereid is tegen

betaling een moordopdracht uit te voeren, groter is geworden. De

schutters zijn steeds vaker ‘homegrown’, of zoals een politiefunctiona-

ris stelt:
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‘Lang was het moeilijk om in Nederland mensen te vinden voor het plegen

van een liquidatie. Nu vind je ze bij bosjes.’

Een andere politiefunctionaris heeft het idee dat er thans ‘meer durf

en lef’ is om een liquidatie te plegen. Uitvoerders van moordopdrach-

ten zijn mensen die nog niet of nauwelijks onderdeel uitmaken van

georganiseerde misdaadorganisaties en in korte tijd in aanraking

komen met georganiseerde drugshandel, dat is de indruk van sleutel-

informanten. Wel hebben ze doorgaans al ervaring met andere vor-

men van (gewelds)criminaliteit, zoals inbraken, overvallen en schiet-

incidenten, en zijn ze veelal doorgegroeid vanuit criminele jeugdgroe-

pen (zoals ook mensen uit de Hollandse netwerken vanuit jeugdben-

des doorgroeiden). In relatie tot die lagere drempel wijzen geïnter-

viewden op de ‘mentaliteit’ van de schutters. Mensen lijken minder

schroom te hebben om vuurwapengeweld toe te passen; er kan snel

veel geld mee worden verdiend en daarnaast heeft het plegen van een

moord een statusverhogend effect, zo wordt althans vermoed.

Machtsvertoon lijkt een rol te spelen en verschillende sleutelinfor-

manten wijzen op de vereenzelviging van jonge schutters met ‘maffia-

filmsterren’ en op de foto’s die verdachten op Facebook en Instagram

hebben geplaatst van zichzelf met ‘met wapens en pakken geld’. Hoe-

wel het voor een carrière in de zware georganiseerde criminaliteit nog

steeds nodig is om van onderop ‘op te klimmen’ naar hogere posities,

hebben geïnterviewden de indruk dat de doorlooptijd naar het niveau

van de uitvoering van liquidaties sneller is dan voorheen. Ook het

leven van schutters eindigt sneller, gezien het feit dat een deel van de

jonge verdachten inmiddels zelf is geliquideerd.

Zwaar wapentuig

Een ander element dat in de gesprekken naar voren komt, is het veel-

vuldige gebruik van volautomatische wapens bij de uitvoering van

liquidaties in het afgelopen decennium. Er wordt een grotere beschik-

baarheid van zware vuurwapens in Nederland gesignaleerd. Soms

wordt bij liquidaties opmerkelijk zware munitie ingezet en met grote

snelheid door materialen en personen heen geschoten, zo komt naar

voren in verschillende bronnen (interviews en interne politiedocu-

menten). Na een liquidatie stuit de politie soms op sporen van wapens

die ook voor militaire doeleinden worden gebruikt en door antiterreur-
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eenheden. Het gebruik van deze aanvalswapens in Nederland is niet

nieuw, zo stellen geïnterviewden, maar het lijkt gewoner en meer

‘standaard’ bij de uitvoering van liquidaties. En in ieder geval blijkt dat

dergelijke zware wapens volop in Nederland beschikbaar zijn, of zoals

een geïnterviewde politiefunctionaris zegt:

‘Vroeger had je [bij de uitvoering van liquidaties; BvG & MV] ook Kalasjni-

kovs maar nu bijna alleen nog maar. Ook door de grote aanwezigheid van

wapens nu, we worden overspoeld door vuurwapens.’

Voor het hanteren van volautomatische wapens zoals kalasjnikovs of

skorpions zijn schietvaardigheden nodig en die vaardigheden blijken

veel jonge schutters in Nederland niet te hebben. Ze zijn niet gewend

met volautomatische wapens om te gaan en hebben doorgaans veel

schoten nodig om een slachtoffer doeltreffend te raken. Daar komt bij

dat liquidaties in de afgelopen jaren vaker in openbare ruimten plaats-

vonden op klaarlichte dag, ook op plekken waar zich veel mensen

bevonden. Als gevolg daarvan vlogen meermalen kogels door straten

en publieke ruimten en liepen toevallige aanwezigen, passanten en

buurtbewoners ernstig gevaar. Sommige uitvoerders gaan minder pre-

cies te werk en lijken de gevaren voor mensen die geen doelwit zijn,

zogenoemde collateral damage, op de koop toe te nemen. Een OM-

functionaris geeft een voorbeeld:

‘Deze jongens schieten wel met tachtig, negentig kogels, redelijk open, ze

zijn zichtbaar met auto’s, en ze lopen ook nog risico op ontdekking. Een

voorbeeldje: café De Zon. De deur gaat open van het café en er beginnen

twee mannen te schieten, een met een gewoon pistool en de ander met

een automatisch wapen, tientallen inslagen. Degene van wie wij denken die

ze moeten hebben, had op een of andere manier zo’n statafel en een bar-

kruk als dekking gebruikt en twee andere mensen die er niks mee te

maken hadden, worden geraakt. Eén in zijn voet en één in zijn hoofd, blij-

vend gehandicapt. Dat gaat dan binnen veertig seconden en dan is alles

weer weg.’

De grofheid en slordige werkwijze blijken ook uit het schieten op de

verkeerde personen, die het doelwit van de liquidatie niet blijken te

zijn. Afgelopen jaren hebben verschillende persoonsverwisselingen

plaatsgevonden, doordat mensen bepaalde uiterlijke overeenkomsten
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hadden met het doelwit, en omdat ze in hetzelfde type auto reden of

in hetzelfde flatgebouw woonden als het potentiële doelwit. Die slor-

digheid en ‘overkill aan geweld’ zijn volgens geïnterviewden vooral te

zien bij schutters die handelen in opdracht van de nieuwe generatie

cocaïnehandelaren. Daarnaast constateren verschillende sleutelinfor-

manten overigens ook bij woonwagenbewoners en motorclubs de

laatste jaren excessiever en grover geweld bij de uitvoering van liqui-

daties.

Het excessieve en grove vuurwapengeweld was volgens geïnterview-

den doorgaans minder vaak aanwezig bij liquidaties die pakweg tien

jaar geleden werden gepleegd. In de eerste plaats werd minder vaak

met een automatisch vuurwapen geschoten. Daarnaast hadden schut-

ters meer ervaring, zo lijkt het, en hadden zij minder kogels nodig om

hun doel te bereiken. Deels werd gebruikgemaakt van ervaren mensen

die uit Nederland kwamen en onderdeel uitmaakten van de Hollandse

netwerken. Verschillende van hen stonden terecht in de strafzaak Pas-

sage en zijn inmiddels tot lange gevangenisstraffen veroordeeld. Deels

werd voor de uitvoering van liquidaties ook gebruikgemaakt van men-

sen die ervaring hadden opgedaan met wapens in voormalige oorlogs-

gebieden, met name uit Joegoslavië. Een politiefunctionaris zegt dat

schutters uit Joegoslavië vooral oud-militieleden waren die in de oor-

log hadden gevochten en gewend waren om met wapens om te gaan

en te schieten. Deze oud-militieleden verbleven ten tijde van de uit-

voering van liquidaties dikwijls (deels) in Nederland en waren bijvoor-

beeld met een Nederlandse vrouw getrouwd. Het kwam ook voor dat

mensen voor een liquidatie werden ingevlogen en na de liquidatie

’s avonds weer het land verlieten, maar dat was volgens geïnterview-

den eerder uitzondering dan regel. Zo vertelt een geïnterviewde poli-

tiefunctionaris:

‘Killers uit het buitenland moesten ook het moment uitzoeken, moesten

toch ook “beeld en geluid” hebben bij de plaats waar de liquidatie plaats

zou vinden. (…) Daar komt bij dat er ook vaak pogingen zijn die mislukken,

en dat het bijvoorbeeld pas de derde keer wel lukt.’

Er was volgens hem toen ook geen sprake van ‘een vloeiende bewe-

ging’, in de zin dat een huurmoordenaar in Nederland aankwam, het

slachtoffer opzocht, deze neerschoot en meteen daarna het land weer

verliet. Al waren huurmoordenaars vroeger meer ervaren schutters,
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voor een goede uitvoering was het nog steeds nodig dat mensen hier

enige tijd verbleven om de routes en de omgeving van de plaats delict

te verkennen.

We kunnen uit de interviews met sleutelinformanten dus twee maat-

schappelijke ontwikkelingen destilleren die mogelijk leiden tot een

grovere werkwijze bij de uitvoering van liquidaties: enerzijds de grote

beschikbaarheid van zware vuurwapens en anderzijds de beschikbaar-

heid van (jonge) onervaren schutters in Nederland, die bereid zijn

tegen betaling een moord te plegen.

Relaties met terrorisme

In de context van de aanwezigheid van vuurwapens en ervaringen in

oorlogsgebied wijzen enkele geïnterviewde functionarissen op de

mogelijke risico’s die teruggekeerde Syriëgangers meebrengen. De

jihadgangers hebben in IS-gebied geleerd om wapens te gebruiken en

de verwachting is dat een deel van hen is getraumatiseerd door het

oorlogsgeweld en gedesillusioneerd naar Nederland terugkeert. Een

politiefunctionaris stelt dat het om die reden een groep is die ontvan-

kelijk zou kunnen zijn voor moordopdrachten vanuit het criminele

milieu, het zijn immers ervaren schutters die al ervaring hebben opge-

daan met het doden van mensen.

Een OM-functionaris wijst op een ander mogelijk scenario: de aanwe-

zigheid van een grote hoeveelheid zware vuurwapens bij criminele

groepen in Nederland die gericht zijn op het uitvoeren van liquidaties,

zouden ook in handen kunnen vallen van geradicaliseerde jihadstrij-

ders.

Specialisatie en professionalisering

Tegenover verruwing en onervarenheid bij de uitvoering van liquida-

ties bespeuren sleutelinformanten een sterkere mate van specialisatie

en professionalisering tijdens de voorbereidende werkzaamheden.

Specialistische groepen nemen specifieke deeltaken op zich; het gaat

met name om autodieven, kentekenvervalsers, wapenleveranciers en

groepen die gespecialiseerd zijn in het volgen en observeren van

slachtoffers. De zogenoemde ‘moordmakelaar’ vormt doorgaans de

verbindende schakel tussen de opdrachtgever en specialistische groe-
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pen (o.a. DocII). In Rotterdam bijvoorbeeld is volgens een geïnter-

viewde OM-functionaris een groep van ongeveer tien personen actief

op dit terrein. Hij spreekt van ‘criminele zzp’ers’, die schakels vormen

tussen uitvoerders en opdrachtgevers van liquidaties: ‘Ze geven bij-

voorbeeld opdracht aan kampers om een auto te stelen, ze zetten

auto’s koud, ze kopen of lenen wapens.’ Ook bij deze groep gaat het

volgens de sleutelinformant om personen die snel geld willen verdie-

nen en veel waarde hechten aan status.

Afgelopen jaren zijn bij de opsporing ook gespecialiseerde groepen in

beeld gekomen die de rol van moordmakelaar op zich nemen en in

groepsverband voorbereidende handelingen voor hun rekening

nemen. De indruk bestaat bij geïnterviewde sleutelinformanten dat

het voorbereiden van liquidaties een ‘business’ op zich is geworden,

een bedrijfstak waar personen en groepen zich in hebben gespeciali-

seerd en waar een markt voor is. In de in het najaar van 2016 voorge-

komen strafzaak 26Koper bijvoorbeeld staat zo’n moordmakelaars-

groep centraal. In het requisitoir van het OM wordt gesproken over

een ‘uitzendbureau voor moorden op bestelling’.

Specifieke deeltaken worden uitbesteed of door groepsleden zelf uit-

gevoerd. Met name bij de zogenoemde voorverkenningen signaleren

sleutelinformanten veranderingen. Voor het volgen en in kaart bren-

gen van potentiële slachtoffers wordt gebruikgemaakt van professio-

nele ICT-apparatuur als bakens, camera’s en andere geavanceerde

spyware, zoals knoopcamera’s, afluisterapparaten en spyphones. Een

OM-functionaris maakt een vergelijking met vijftien jaar geleden en

vertelt dat ze kort na het jaar 2000 in enkele liquidatiezaken op crimi-

nele bakens stuitten en bij een ‘spyshop’ uitkwamen:

‘Dat was toen nog echt bijzonder, toen zat er iemand [verdachte van voor-

bereiding van liquidatie; BvG & MV] op een laptop te kijken waar hij

iemand te grazen moest nemen. Nou, dat is nu schering en inslag.’

Zogenoemde ‘voorverkenners’ nemen hedendaagse volg- en observa-

tiestrategieën van de politie over, dat is althans de indruk van geïnter-

viewden en kan ook worden opgemaakt uit de interne politiedocu-

menten. Leveranciers van benodigde spionageapparatuur krijgen

zodoende een belangrijke rol bij de voorbereiding van liquidaties. Het

gaat om spyshops en personen en bedrijfjes die bijvoorbeeld observa-
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tiebusjes gereedmaken. Die busjes worden geprepareerd met ‘high-

tech materiaal’, zoals een geïnterviewde functionaris zegt:

‘Dan is er een bedrijfje dat er voor zorgt dat die bus behangen wordt met

camera’s, computers, laptop, printer. Echt alles zit erin. Het is gewoon een

prachtige wagen.’

Ondersteunende spyshops die zo in het zicht komen van de opspo-

ring, hebben een legale status. Geïnterviewden stellen echter dat een

aanzienlijk deel van de dienstverlenende activiteiten van deze winkels

gelieerd kan worden aan criminele groepen. Verschillende spyshops in

Amsterdam bijvoorbeeld zijn via opsporingsinformatie in verband te

brengen met liquidaties, ook met liquidaties in andere regio’s van

Nederland. (Zie ook het artikel van De Korte in dit nummer.)

Sporen wissen

Bij het wissen van mogelijke dadersporen wordt ook rekening gehou-

den met (nieuwe) observatietechnieken van de politie. Zo anticiperen

voorbereidende groepen op het gebruik van spionageapparatuur door

het ‘sweepen’, oftewel het ‘schoonvegen’ van auto’s en woningen.

Door deze techniek kan worden achterhaald of er spionageapparaten

in of op auto’s of huizen zijn geplaatst. Met name het ‘sweepen’ van de

auto is door verschillende sleutelinformanten ter sprake gebracht en

benoemd als nieuwe contrastrategie. Er zijn faciliterende autobedrij-

ven die deze sweepdienst aanbieden en zodoende ook een facilite-

rende rol spelen bij de voorbereiding van liquidaties. Een geïnter-

viewde functionaris vertelt over het bezoek aan zo’n autobedrijf:

‘Dan rijden ze [verdachten van voorbereiding van liquidaties; BvG & MV]

naar binnen en dan wordt die auto totaal gescand (…) Dan worden onze

bakens eruit gehaald en uit lijfsbehoud die van de hitman. Dan gaat ie weer

naar buiten en dan is ie weer schoon voor zolang als het duurt en dan gaan

ze elke maand even de auto laten wassen en ook dit even doen. Om zeker

te weten dat je geen gelazer krijgt met Justitie.’

En andere veelgebruikte manier om sporen te wissen en communica-

tie af te schermen is het gebruik van speciaal geprepareerde telefoons.
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Telefoons waarbij met behulp van ‘PGP’ (Pretty Good Privacy) tekstbe-

richten worden versleuteld, in Nederland met name een bepaald type

Blackberry, worden veelvuldig gebruikt bij de voorbereiding en uitvoe-

ring van liquidaties. Medio 2016 is een belangrijke PGP-server door de

politie in beslag genomen; de server stond in Canada. De tekstberich-

ten van de gebruikers van deze server worden nu alsnog, met terug-

werkende kracht, ontcijferd. De politie hoopt hiermee uiteraard een

nieuwe informatiebron in handen te hebben voor de opsporing van

liquidaties en daarmee dichter bij opdrachtgevers te komen. Inmid-

dels zijn criminele groepen overgestapt op een andere versleutelde

telefoonaanbieder, zo constateert een politiefunctionaris.

Tot slot noemen we hier het vervalsen van kentekenplaten als onder-

deel van afschermende voorbereidingshandelingen. Met deze werk-

wijze anticiperen criminele groepen op het ANPR-systeem (Automatic

Number Plate Recognition) dat de politie hanteert, waarmee kente-

kens van voorbijrijdende voertuigen met camera’s worden gescand.

Gestolen auto’s kunnen zonder vals kenteken immers een ‘hit’ opleve-

ren en daardoor meteen staande worden gehouden. In 2016 liep een

opsporingsonderzoek naar een legaal autobedrijf dat gespecialiseerd

was in kentekenplaatvervalsingen. Het bedrijf werkte nauw samen met

een bende autodieven en kon in verband worden gebracht met groe-

pen die zich bezighielden met (de voorbereiding van) liquidaties. Het

vervalsen van de platen past bij de sterkere nadruk op het wissen van

digitale sporen bij de voorbereiding van liquidaties.

Tot slot

Aan de hand van de verzamelde informatie komen wij tot het volgende

samenvattende beeld: de beschikbaarheid van nieuwe groepen schut-

ters en nieuwe middelen leidt tot een aantal stijlaanpassingen aan de

modus operandi die bij liquidaties worden toegepast. Die stijlaanpas-

singen zijn te plaatsen in algemene maatschappelijke veranderingen

die zich in de afgelopen decennia hebben voorgedaan. Enerzijds zien

we – parallel lopend aan de digitalisering van de samenleving – een

proces van professionalisering van observatiemethoden en contra-

strategieën, waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe technologi-

sche middelen. Daarbij wordt sterk geanticipeerd op nieuwe technie-

ken die de politie hanteert. Digitalisering van middelen en sporen
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speelt daarbij een voorname rol. Anderzijds wordt een ruwere werk-

wijze gesignaleerd bij de daadwerkelijke uitvoering van liquidaties. Die

verruwing zou kunnen worden toegeschreven aan een andere maat-

schappelijke ontwikkeling, namelijk een verruiming in Nederland van

de beschikbaarheid van zware automatische vuurwapens en de rui-

mere beschikbaarheid van nieuwe onervaren homegrown schutters,

die bereid zijn tegen betaling een moord te plegen.

Hedendaagse dadergroepen die zich bezighouden met liquidaties, lij-

ken graag gebruik te maken van de nieuwste mogelijkheden en attri-

buten van deze tijd. Die ‘mix’ van vernieuwing is echter niet per defi-

nitie goed doordacht als het gaat om afscherming. De combinatie van

professionaliteit, grofheid en knulligheid leidt er in de praktijk toe dat

dadergroepen, ondanks hun investeringen in professionele digitale

afschermingsmethoden, uiteindelijk toch vaak (fysieke) sporen achter-

laten. Liquidaties blijven fysieke geweldsdelicten waarbij fysieke han-

delingen nodig zijn. De grove en slordige werkwijzen zorgen voor vei-

ligheidsrisico’s, maar bieden tegelijkertijd kansen voor de opsporing.
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‘Hitman, at your service’: een
crime-scriptanalyse van
liquidaties in Nederland

L.R. de Korte *

In de afgelopen jaren is Nederland meerdere malen opgeschrikt door

gewelddadige liquidatiegolven, waarbij in korte tijd veel liquidaties

plaatsvinden. Dit artikel beoogt een bijdrage te leveren aan een bre-

dere empirische basis omtrent liquidaties door vanuit een situationele

benadering het delictsproces van liquidaties te analyseren. De

gedachte hierachter is dat essentiële benodigdheden en facilitators

voor een succesvolle liquidatie kunnen worden geïdentificeerd via een

zeer gedetailleerde beschrijving van het delictsproces. Het is al langer

bekend dat meer aandacht moet worden besteed aan facilitators, ofte-

wel personen op cruciale posities binnen een crimineel netwerk.

Interventies op die posities hebben grote gevolgen voor criminele net-

werken en het wel of niet slagen van delicten (Kleemans e.a. 2002).

Daarnaast creëert gedetailleerde informatie over het delictsproces

meer mogelijkheden voor situationele preventiemaatregelen (Leclerc

2013). Hopelijk geeft dit artikel een impuls aan het wetenschappelijk

onderzoek naar liquidaties, zodat dit kan bijdragen aan het identifice-

ren van interventiemogelijkheden.

Dit artikel bestaat uit een theoretisch en empirisch deel. Het theoreti-

sche deel wordt gevormd door een uiteenzetting van relevante begrip-

pen en de crime-scriptanalyse die in dit onderzoek is gebruikt. Inge-

gaan wordt op wat de methode inhoudt, hoe deze is gebruikt in dit

onderzoek en hoe deze kan bijdragen aan onderzoek naar georgani-

seerde criminaliteit. Het empirische deel beslaat de resultaten die

voortkomen uit de crime-scriptanalyse van zes opsporingsdossiers uit

de periode 2013 tot en met 2015. De dossiers zijn geanalyseerd om een

zo gedetailleerd mogelijk beeld van de voorbereiding van liquidaties te

* Laura Roos de Korte MSc studeerde opsporingscriminologie en bestuurskunde aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam. De auteur bedankt Edward Kleemans voor zijn
waardevolle inbreng bij de totstandkoming van dit artikel.
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schetsen. De voornaamste uitkomsten van de analyse worden behan-

deld, namelijk de benodigdheden voor liquidaties en twee typen facili-

tators met een belangrijke rol in het delictsproces.

Liquidaties en facilitators

Het aantal onderzoeken of artikelen in Nederland met liquidaties als

hoofdonderwerp is miniem. Kleemans e.a. (1998) onderzochten in de

rapportage Georganiseerde Criminaliteit in Nederland meerdere

casussen om zo een voorzichtig beeld te schetsen van liquidaties in

Nederland. Zij vonden dat de meeste liquidaties zich voltrokken bin-

nen de context van de drugshandel. Kritische noot hierbij was dat een

liquidatie staat of valt met de gehanteerde definitie. Zij gebruikten de

volgende definitie van de toenmalige Centrale Recherche Informatie-

dienst (CRI):

‘Een liquidatie is het doelgericht doden van iemand met voorbedachten

rade, met het oog op consolidatie en/of versteviging van de eigen positie;

zowel daders als slachtoffers moeten beiden deel uitmaken van het crimi-

nele milieu.’ (Kleemans e.a. 1998, p. 102)

Een nadeel van deze definitie is dat het motief van de dader (dat vaak

niet bekend is) een belangrijke rol speelt.

Het onderzoek van Van de Port uit 2001 beaamt dit definiëringspro-

bleem, aangezien in veel criminologisch onderzoek het label ‘liquida-

tie’ wordt gegeven naar aanleiding van het motief van de moord. De

term liquidatie staat in dat geval niet voor een uniform verschijnsel,

maar ontstaat door interpretaties rondom een gewelddadige dood.

Het zou niet gaan over de manier waarop de moord is gepleegd, maar

om het motief dat tot de moord heeft geleid (Van de Port 2001). Hoe-

wel het motief een rol speelt bij een liquidatie, is ook de modus operan-

di kenmerkend. De voor dit artikel geanalyseerde liquidatiezaken ver-

tonen sterke overeenkomsten in de benodigdheden, de wijze van

voorbereiding en de manier waarop sporen zijn vernietigd. Op deze

resultaten wordt verder ingegaan in het empirische deel, maar het

toont aan dat de modus operandi belangrijk is bij het vaststellen van

een liquidatie.
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Daders kunnen bij het uitvoeren van criminele activiteiten worden

geholpen door facilitators die bepaalde aspecten van het delictsproces

vergemakkelijken. Aan de ene kant kunnen facilitators taken uitvoeren

die daders zelf niet willen uitvoeren of waardoor zij buiten zicht blij-

ven. Aan de andere kant kan het gaan om zaken die daders zelf niet

kunnen uitvoeren, omdat gespecialiseerde kennis of andere benodigd-

heden ontbreken (Kleemans e.a. 2002). In dit artikel wordt geen

strenge definitie van facilitator gehanteerd, het gaat om de kern van

diens functie: het leveren van een bijdrage aan de voltooiing van het

delict. De term facilitator wijst niet altijd op een persoon die een speci-

fieke dienst levert. Een bedrijf dat (il)legale producten verkoopt die het

delict vergemakkelijken of via zijn werkwijze criminaliteit faciliteert,

zoals een spyshop, is in zijn geheel ook een facilitator. In beide geval-

len bieden facilitators een oplossing voor een knelpunt tijdens het

delictsproces, wat zowel een dienst als een product kan zijn (Kleemans

e.a. 1998, 2002; Kruisbergen e.a. 2012).

Facilitators leveren vaak diensten aan meerdere daders, aangezien

hun diensten gewild zijn en sommige facilitators niet zomaar kunnen

worden vervangen. Daarnaast zijn veel van de diensten niet delictspe-

cifiek (bijvoorbeeld wapenhandel), waardoor facilitators bijdragen aan

verschillende soorten georganiseerde criminaliteit. Vanwege diens

cruciale positie kan het wegvallen van een facilitator leiden tot grote

problemen bij criminele netwerken en is het voor politie en justitie

van belang facilitators in kaart te brengen (Kleemans e.a. 2002).

Bij liquidaties wordt snel duidelijk dat voor dit delict één type facilita-

tor heel specifiek is. Dit is de persoon die daadwerkelijk de moord uit-

voert, ook wel bekend als een huurmoordenaar. In de Nederlandse

wetenschappelijke literatuur is het bestaan van huurmoordenaars

nauwelijks onderzocht. Buitenlandse literatuur biedt wat meer inzicht

in het fenomeen huurmoord, maar het is onduidelijk in hoeverre dit

van toepassing is op Nederlandse liquidaties. Black en Cravens (2001)

onderzochten het verloop van een huurmoord met een crime-script-

analyse. Zij onderscheiden drie fasen bij een huurmoord. Allereerst is

een opdrachtgever nodig die een huurmoord als laatste redmiddel ziet

voor zijn probleem. Het zoeken van een huurmoordenaar is de tweede

fase, waarbij opdrachtgevers huurmoordenaars rekruteren met behulp

van een naaste of door het benaderen van een professional. Het

moment waarop concrete afspraken worden gemaakt over de modus

operandi en de beloning vormt de derde fase. Doordat het onderzoek
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van Black en Cravens (2001) zich richt op ‘algemene’ huurmoorden en

niet op huurmoorden in het criminele circuit, is deze werkwijze niet

zomaar te generaliseren naar de georganiseerde criminaliteit. Uit de

drie fasen kunnen echter wel kenmerken van een huurmoord worden

vastgesteld: een opdrachtgever en een uitvoerder die hiervoor een

(geldelijke) beloning krijgt.

Crime-scriptanalyse

In dit artikel wordt het delictsproces van een liquidatie via de situatio-

nele benadering geanalyseerd. In de criminologie is bij het analyseren

van criminaliteit lange tijd gefocust op de dader. Bij de situationele

benadering verschuift de nadruk echter van de daders naar de omge-

ving en de factoren daarbinnen die gelegenheid bieden voor criminali-

teit (Clarke 2009; Von Lampe 2011). Situationele criminaliteitspreven-

tie veronderstelt dat criminaliteit het resultaat is van het samenkomen

in tijd en plaats van drie elementen: een gemotiveerde dader, een

geschikt doelwit en de afwezigheid van een capable guardian (Felson

& Clarke 1998). Wanneer één van deze elementen ontbreekt, kan het

plegen van een delict worden voorkomen. Een dader maakt een kos-

ten-batenanalyse en beslist over het wel of niet plegen van het delict.

Het veranderen van de situationele omstandigheden, waardoor kosten

worden verhoogd en baten gereduceerd, kan het beslissingsproces van

de crimineel negatief beïnvloeden (Von Lampe 2011).

Situationele criminaliteitspreventie is van origine ontwikkeld voor

commune criminaliteit. De toepassing op georganiseerde criminaliteit

is een meer recent verschijnsel (Kleemans e.a. 2010). Georganiseerde

criminaliteit verschilt van commune criminaliteit in meerdere opzich-

ten. Ten eerste zijn sociale relaties bij georganiseerde criminaliteit van

groter belang. Meerdere daders zijn nodig vanwege de complexiteit

van de delicten. Bovendien is onderling vertrouwen noodzakelijk van-

wege de grote risico’s voor de daders (Kleemans & De Poot 2008). Ten

tweede is er sprake van planning bij het plegen van het delict, dit in

tegenstelling tot het opportunistisch handelen bij commune crimina-

liteit. Hierdoor kunnen gunstigere omstandigheden worden gecreëerd

voor het delict (Von Lampe 2011). Waar men bij veelvoorkomende cri-

minaliteit uitgaat van gelegenheden die voortkomen uit routinematige

activiteiten, ontstaan gelegenheden voor georganiseerde criminaliteit
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via bewust zoeken en plannen. Toch is het ook bij complexere crimi-

naliteit mogelijk om te onderzoeken welke situationele factoren een

rol spelen.

Een analysemethode die deze mogelijkheid biedt, is crime-scriptana-

lyse (Von Lampe 2011). Cornish (1994) was de eerste die de scripts, van

origine gebruikt in de psychologie, vertaalde naar het fenomeen crimi-

naliteit. Het delict vormt de uitkomst van een reeks beslissingen, waar-

bij het universele crime-script alle acties voor, tijdens en na de uitvoe-

ring van een delict omvat. Doordat het script van tevoren het hele

delictsproces dekt, onderzoekt men alle aspecten van het delictspro-

ces (Cornish 1994). Bij crime-scripts ligt de nadruk meer op de acties,

personen, locaties en voorwerpen die vereist zijn voor het delict. Bij

georganiseerde criminaliteit wordt dit complex, aangezien meerdere

handelingen, locaties en personen nodig zijn en de voorbereidingen

langer duren. Crime-scripts geven alsnog duidelijk inzicht in zowel de

aard van het delict als de benodigde ‘tools’ voor het delict. Een voor-

deel is dat een crime-script een standaardmodel vormt voor het syste-

matisch onderzoeken van een delict. Daarnaast kan nieuwe informatie

worden toegevoegd, waardoor het crime-script steeds uitgebreider

wordt (Hancock & Laycock 2010; Brayley e.a. 2001).

Door deze gedetailleerde kennis kan men mogelijkheden voor situati-

onele preventie ontdekken. Wanneer de cruciale actoren en benodigd-

heden voor het plegen van een delict kenbaar worden, kunnen inter-

venties worden ingezet om het delictsproces te dwarsbomen. Crimine-

len kunnen echter nieuwe manieren vinden om het delict alsnog te

voltooien, waardoor voor het uitvoeren van een bepaalde actie meer-

dere mogelijkheden kunnen ontstaan. Daarnaast kan het gebeuren dat

acties mislukken, waarna men een andere manier moet vinden om

alsnog te slagen. Binnen de gestandaardiseerde scènes van het crime-

script is ruimte voor deze verschillende routes. Kennis over de meer-

dere uitwijkmogelijkheden van criminelen stelt de politie in staat om

in te grijpen en de flexibiliteit van criminelen te beperken (Brayley e.a.

2001; Leclerc 2013).

Crime-scriptanalyse van liquidatiedossiers

Voor dit onderzoek is een universeel crime-script met gestandaardi-

seerde scènes gebruikt. Dit heeft drie voordelen: ten eerste kunnen

meerdere opsporingsonderzoeken gemakkelijk worden vergeleken,
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ten tweede kunnen meerdere alternatieve modi operandi worden

geïdentificeerd, en ten derde zijn eventuele overeenkomsten in acties

en benodigdheden gemakkelijk te herkennen. Op basis van het univer-

sele script is vervolgens voor liquidaties een specifiek crime-script

gecreëerd (tabel 1). Dit script bevat acht scènes die een duidelijk beeld

schetsen van de voorbereiding, de uitvoering en de nasleep van de

liquidatie. Binnen de scènes is nadruk gelegd op de benodigdheden,

de facilitators, de modus operandi en de voorbereidingshandelingen.

Naarmate de data-analyse vorderde, bleek de flexibiliteit van het

crime-script van groot nut, omdat nieuwe aspecten van het delicts-

proces gemakkelijk konden worden toegevoegd.

Met dit crime-script zijn zes volledige onderzoekdossiers van de

Nationale Politie geanalyseerd uit de periode 2013 tot en met 2015. Bij

de keuze voor de dossiers is rekening gehouden met de inzichten die

ze bieden in het liquidatieproces. De volledige dossiers zijn geanaly-

seerd, inclusief bijlagen en mutaties, via een digitaal programma

(Summ-IT) waarin de politie het dossier opbouwt. Hierdoor kon het

hele opsporingsonderzoek redelijk snel worden geanalyseerd. Van de

zes onderzoeken omvatten twee een liquidatiepoging, twee de voorbe-

reiding van een liquidatie, een het in georganiseerd verband stelen van

voertuigen en ten slotte een onderzoek omtrent wapenhandel. De

laatste twee onderzoeken zijn in de loop van het onderzoek toege-

voegd, omdat ze inzicht geven in de rol van twee facilitators van liqui-

daties. De auto’s en wapens uit deze onderzoeken kwamen namelijk

terug in enkele liquidatiezaken, wat een faciliterende rol duidelijk

maakte. Met betrekking tot de liquidatiedossiers ging het om vier los-

staande zaken met andere verdachten. Hoewel de liquidaties plaats-

vonden tegen de achtergrond van drugshandel, zijn het verschillende

personen die de liquidaties voorbereidden en uitvoerden. Voor de

keuze van de onderzoeken is een ‘voltooide’ liquidatie geen vereiste,

aangezien een onderzoek naar een liquidatiepoging informatie ople-

vert uit bijvoorbeeld slachtofferverklaringen en inzicht geeft in de oor-

zaken van het mislukken van de liquidatie.
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Resultaten – benodigdheden en facilitators

Uit de crime-scriptanalyse van zes opsporingsonderzoeken komen

meerdere opvallende overeenkomsten naar voren. Vooral de overeen-

Tabel 1      Het uitgewerkte crime-script voor liquidaties

Scène

Voorbereiding – dit gebeurt buiten de plek waar de liquidatie zich voordoet
Welke voorwerpen zijn essentieel voor de liquidatie?
 – Wapens
 – Voertuigen
 – Techniek
 – Overige
Van welke facilitators wordt gebruikgemaakt?
Hoe komen opdrachtgever/facilitators/middle man/schutter met elkaar in
contact?

Preconditie – het afwachten van of het creëren van de condities waaronder
de liquidatie het best gepleegd kan worden
Hoe zorgen de schutters dat de situatie zo goed mogelijk is?
 – Observatie
 – Peilbakens
 – Tussenpersonen

Instrumentele precondities – het selecteren van het slachtoffer en de 
omstandigheden
Onder welke omstandigheden vinden de liquidaties plaats?
 – De gekozen situatie voor de liquidatie

Instrumentele initiatie – het beginnen van de feitelijke liquidatie; bijv. het 
omsingelen van de verdachte/op de verdachte aflopen
Hoe beginnen de schutters met de liquidaties?
 – Klemrijden/vastzetten/omsingelen etc.

Het doen – de liquidatie/het vermoorden zelf
Hoe wordt zeker gemaakt dat het doelwit is overleden? (Veraf/dichtbij schieten)
 – Het (evt.) afmaken van de liquidatie

Vlucht – het vluchten van de plaats delict
Wat voor voertuigen worden gebruikt? (Auto’s/scooters)
Wat voor type? (Merk/model)
Hoeveel voertuigen worden gebruikt?
Succesvol/onopvallend/voorbereid?

Nasleep – de gebeurtenissen na de liquidatie
Hoe maakt men het bewijs kwijt?
 – Uitbranden auto’s enz.
Wat gebeurt er na de liquidatie?

Instrumentele actualisatie – het beginnen met de liquidatie
Op welk moment/welke manier beginnen ze met schieten?
Welke wapens worden gebruikt?
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komsten in benodigdheden tussen de verschillende liquidatiepogin-

gen springen in het oog, evenals de rol van twee typen facilitators bij

het voorbereiden van de liquidaties. Hieronder wordt eerst ingegaan

op de voorwerpen die van belang zijn bij een liquidatie, namelijk

gestolen voertuigen, wapens en technische apparatuur. Vervolgens

worden spyshops en huurmoordenaars als belangrijke facilitators

besproken.

Benodigdheden

De analyse van de opsporingsonderzoeken heeft een goed beeld opge-

leverd van de auto’s die verdachten gebruikten om zich tijdens en na

het delict te verplaatsen. Alle verdachten in de liquidatieonderzoeken

gebruikten meerdere gestolen auto’s, voor de uitvoering van het delict

en als vluchtauto. De voertuigen uit de vier liquidatieonderzoeken en

het onderzoek naar georganiseerde autodiefstal vertonen een aantal

overeenkomsten: de kleur, het merk, het model en het bouwjaar van

de auto. Alle auto’s hadden een donkere kleur, voornamelijk zwart en

grijs. De groep die gestolen auto’s op bestelling afleverde, richtte zich

vooral op donkergekleurde auto’s. Van de 27 auto’s die zij hebben

gestolen, waren er 16 donkergekleurd en er zijn 3 auto’s gebruikt bij

drie liquidatie(s)(pogingen). Naast de kleur is opvallend dat alle auto’s

van het merk BMW, Volkswagen en Audi zijn, vaak met een topsnel-

heid boven de 200 kilometer per uur. Uit gesprekken blijkt dat snel-

heid een grote rol speelt: ‘Bedoel je snelle dingen?’, ‘Heb je nog iets

snels?’, ‘Is het iets snels? Snelle torrie?’, ‘Is die snel of niet?’ en ‘een

snelle 5 gedaan’ zijn enkele uitspraken waarbij de nadruk ligt op het

vermogen van de auto. Een van de verdachten beantwoordt de vraag

waarom snelheid van een auto zo belangrijk is: ‘Om niet te pakken te

zijn bij achtervolgingen. Om overvallen. Om liquidaties.’ Ten slotte

blijkt dat de gestolen auto’s allemaal een ouder bouwjaar betreffen,

tussen 2002 en 2008. Auto’s uit deze periode kunnen vanwege een

minder goede beveiliging gemakkelijker worden gestolen met geavan-

ceerde apparatuur.

Naast deze veelvoorkomende kenmerken van gebruikte voertuigen

kwam uit de analyse naar voren dat binnen de vier liquidatieonder-

zoeken de verdachten in totaal meer dan 45 automatische wapens

bezaten, waarvan 39 in één onderzoek. De gebruikte modellen zijn de

AK-47, oftewel de kalasjnikov, een aanvalsgeweer geproduceerd in Slo-
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wakije, de CZ VZ.58 en Skorpion-pistoolmitrailleurs. De populariteit

van automatische wapens valt allereerst te verklaren uit het gemak

waarmee de wapens te verkrijgen zijn. Grote partijen afgekeurde auto-

matische wapens komen vanuit het Oostblok en worden gemakkelijk

weer werkend gemaakt. Daarnaast bieden automatische wapens meer

zekerheid bij het uitvoeren van de liquidatie. Het kaliber van automa-

tische wapens zorgt voor grote schade bij het slachtoffer en men kan

een grote hoeveelheid schoten per minuut lossen. Deze combinatie

vergroot de slagingskans van de liquidatie. Ten slotte gebruiken schut-

ters de automatische wapens ook als afschrikkingsmechanisme voor

de politie. In één onderzoek is daadwerkelijk met automatische

wapens op de politie geschoten, waardoor de achtervolging moest

worden gestaakt. Binnen een ander onderzoek had een verdachte een

doorgeladen automatisch wapen gepakt gedurende de achtervolging

door de politie, waarmee hij tijdens zijn aanhouding uit de auto

stapte.

Uit de analyse blijkt voorts dat Pretty Good Privacy-telefoons (PGP’s)

en peilbakens een belangrijke functie vervullen bij liquidaties. In alle

onderzoeken maakten de verdachten voor onderlinge communicatie

gebruik van PGP’s, waarmee gecodeerde berichten en e-mails worden

verzonden. Alleen de ontvanger heeft vervolgens de code om de

berichten te decoderen, waardoor gevoelige informatie buiten het

zicht van de politie wordt gedeeld. Waar PGP’s enerzijds bewijsverga-

ring verhinderen, vormen ze anderzijds een waardevolle informatie-

bron. Hiervoor moet het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) de

PGP wel in het bezit krijgen en de gecodeerde berichten kraken.

Onderzoeken waarbij dit is gelukt, tonen grote hoeveelheden belas-

tende informatie, zoals: ‘wnr bossen we em’, ‘morge of overmorge

gaan we m vegen’ en ‘hoe dan ook gaan we em vegen’. Goede commu-

nicatie tussen criminelen is essentieel voor de organisatie en uitvoe-

ring van een delict. De PGP biedt de crimineel een vorm van commu-

nicatie die buiten het bereik van de politie blijft.

Naast PGP’s zijn bij de vier liquidatieonderzoeken in totaal tien peilba-

kens gevonden. Sommige van de bakens waren nog niet geactiveerd

en zijn bij verdachten thuis gevonden. Bij alle liquidatieonderzoeken

vond de politie een peilbaken onder de auto van het beoogde slachtof-

fer: ‘we hebben nu iets onder zijn waggie’. Ze zijn gemakkelijk en

legaal te koop bij spyshops en variëren in prijs van € 1.100 tot € 1.500.

Na activatie van het baken is de locatie van het beoogde slachtoffer
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gemakkelijk te traceren op een tablet, smartphone of computer. Het

‘plakken’ van peilbakens voor plaatsbepaling van het doelwit zorgt

voor een verheimelijking van de voorbereidingen. Het doelwit hoeft

niet meer fysiek te worden achtervolgd door de daders om diens dage-

lijkse routines in kaart te brengen. Dit is een voordeel, aangezien de

slachtoffers vaak actief zijn in het criminele circuit en dus scherper op

omgevingsfactoren letten. Het risico op ontmaskering bij een fysieke

observatie is hierdoor voor de daders stukken groter dan bij het

gebruik van een peilbaken. Naast afscherming biedt een baken ook

meer zekerheid bij de daadwerkelijke uitvoering van een liquidatie. De

kans op een succesvolle liquidatie is groter als de plaats van het doel-

wit precies kan worden bepaald. Peilbakens zijn dus een goed hulp-

middel voor criminelen, aangezien ze gebruiksvriendelijk en gemakke-

lijk te verkrijgen zijn.

Facilitators

Uit de analyse komen vier typen facilitators naar voren die een rol spe-

len bij een liquidatie: wapenhandelaren, autoleveranciers, spyshops

en de schutters. Op de laatste twee wordt dieper ingegaan, aangezien

de analyse relatief minder informatie over wapenhandelaren en auto-

leveranciers heeft opgeleverd.

De technische apparatuur die verdachten gebruikten tijdens het

delictsproces van liquidaties kan legaal worden gekocht bij spyshops.

Criminelen professionaliseren zich op het gebied van technologische

ontwikkelingen om zo opsporingstechnieken van de politie te ontwij-

ken (Huisman 2011). De verdachten in de vier liquidatieonderzoeken

hebben bij twee spyshops peilbakens en PGP’s gekocht. Spyshops

nemen een dubieuze positie in, aangezien het legale bedrijven zijn

met een afzetmarkt die grotendeels samenvalt met de criminele

wereld. In tegenstelling tot particuliere recherchebureaus, kennen

spyshops geen vergunningsplicht of regelgeving die deze een bepaalde

werkwijze oplegt. Aan de manier waarop spyshops te werk gaan, wor-

den op dit moment geen eisen gesteld (Huisman 2011).

Over de criminele clientèle van spyshops zijn begin 2016 Kamervragen

gesteld aan de minister van Veiligheid en Justitie. Uit zijn antwoord

blijkt dat geen bestuurlijk toezicht bestaat op spyshops vanwege het

ontbreken van een vergunningsplicht. De politie treedt pas op wan-

neer aanwijzingen bestaan dat een spyshop illegale producten ver-
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koopt of criminelen bewust faciliteert. Veel van de producten die spy-

shops verkopen, hebben echter een neutraal karakter en zijn legaal te

verkrijgen. De klanten gebruiken de producten vervolgens voor illegale

praktijken. Daarnaast is het moeilijk te bepalen wanneer een spyshop

bewust criminaliteit faciliteert.1 In de onderzoeken zijn meerdere per-

sonen verhoord die werkzaam zijn bij spyshops, zowel managers als

eigenaren. Hieruit komen twee aspecten van de werkwijze naar voren

die spyshops aantrekkelijk maken voor criminelen: anonimiteit en

contante betalingen.

Voor spyshops is het niet verplicht de identiteit van klanten te registre-

ren bij de aankoop van producten. ‘Men hoeft zich niet te legitimeren

bij een aankoop (…). Wij vragen de klant of de bon op naam moet. Als

dit niet gewenst is, zetten wij de naam van ons bedrijf hierop’, aldus

een eigenaar van een spyshop. Een andere manager stelt: ‘Wij registre-

ren niet wie bij ons iets afneemt en verlangen ook geen ID.’ Op een

later moment kan geen link meer worden vastgesteld tussen een per-

soon en diens aankopen; in tegenstelling tot aankopen in online web-

shops, waarbij wel een spoor wordt achtergelaten. Daarnaast kunnen

de – over het algemeen dure – producten contant worden betaald.

Klanten kunnen grote bedragen contant afrekenen zonder dat dit

opvalt en de transacties zijn niet meer traceerbaar. Dat men vaak met

grote bedragen afrekent, blijkt uit de volgende uitspraken van de

manager en de eigenaar van de twee spyshops: ‘Wij hebben geen

limiet aan contante betalingen’, ‘Ik vind € 4400 geen groot bedrag om

op zak te hebben als je bij ons komt’ en ‘Bij ons wordt alles contant

betaald. € 4400 is geen bijzondere transactie en geen bijzonder groot

bedrag.’

De gegarandeerde anonimiteit en de mogelijkheid om in grote hoe-

veelheden contant geld te betalen, in combinatie met het soort inven-

taris, zorgen voor de aantrekkingskracht van spyshops op criminele

klanten. Men kan zonder sporen apparatuur kopen waarmee beveiligd

kan worden gecommuniceerd en anderen kunnen worden gevolgd.

Dit zorgt voor een grote mate van afscherming ten aanzien van de

politie. Spyshops kiezen in zekere zin zelf voor deze clientèle, omdat

zij hun eigen werkwijze kunnen bepalen door een gebrek aan

regelgeving. Tekenend voor dit bewustzijn is de volgende uitspraak

van de manager van een van de spyshops: ‘Ik weet ook nooit waar de

1 Kamerstukken II 2015/16, 21198, p. 1-4.
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door ons verkochte bakens voor worden gebruikt. Ik heb daar ook

geen interesse in.’ Dit wijst erop dat hij bewust ervoor kiest zich niet

met de zaken van zijn klanten te bemoeien.

De schutter

Naast de spyshops bleek een tweede, voor de hand liggende, belang-

rijke facilitator aanwezig bij het delictsproces van liquidaties: de

schutter. Een huurmoord kent een opdrachtgever en uitvoerder, die

een (geldelijke) beloning ontvangt voor zijn diensten. Bij de analyse

van de liquidatieonderzoeken kwam in sommige gevallen de aanwe-

zigheid van huurmoordenaars duidelijk naar voren. Een van de ver-

dachten nam de telefoon op met ‘Hitman, at your service’, en heeft

later het volgende gesprek: ‘Voor hoeveel zou je iemand afknallen? (…)

iemand komt naar jou toe, 100.000 voor jezelf?’ ‘…tonnetje, schijt aan.’

‘Iemand dwars door zijn hoofd.’ In andere onderzoeken zijn meer

indirecte aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van een

opdrachtgever en een geldelijke betaling.

Bij alle onderzoeken werkten de verdachten in opdracht van een

onbekend persoon. Dit blijkt uit onderlinge communicatie en uitspra-

ken van de verdachten. Een aantal uur na een mislukte liquidatie

bespreken twee verdachten: ‘Die gasten waren niet blij zeker, hè, wat

denk je?’ ‘Nee.’ ‘We hadden hem vandaag niet moeten doen gab.’

Gegeven de context blijkt dat de opdrachtgevers niet blij zijn met de

afloop. Een van de verdachten krijgt verwijten over de afhandeling van

de liquidatie en het wegwerken van het bewijs. De verdachten moes-

ten duidelijk verantwoording afleggen aan personen. Daarnaast ont-

brak tussen de verdachten en het slachtoffer een persoonlijke connec-

tie, wat een opdrachtgever tot een logische verklaring maakt. In een

ander opsporingsonderzoek legden de verdachten potentiële slachtof-

fers vast op camera en video. Op geluidsfragmenten uit de video blijkt

dat ze het doelwit via een sms hebben doorgekregen: ‘Hij moet die

mattie, heeft ie getext.’ Daarnaast wisten ze niet wat die persoon

gedaan had of het achterliggende motief van de liquidatie, wat een

opdrachtgever een plausibele optie maakt. Ten slotte bleek in een van

de opsporingsonderzoeken dat de verdachten erg jong waren, zonder

legale bron van inkomsten en nog inwonend bij hun ouders. Toch

reden ze voor langere periodes rond in huurauto’s, waren in het bezit

van PGP’s en betaalden peilbakens in grote hoeveelheden contant
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geld. Een opdrachtgever kan hier niet met zekerheid worden vastge-

steld, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat de verdachten alle uitgaven

zelf betaalden. In de liquidatieonderzoeken zijn aanwijzingen voor het

bestaan van een opdrachtgever, maar het blijft in veel gevallen moei-

lijk te bewijzen, of zelfs onduidelijk, wie de opdrachtgever is.

Een huurmoord wordt gepleegd in ruil voor een (geldelijke) beloning.

In twee van de vier liquidatieonderzoeken is duidelijk naar voren

gekomen dat de verdachten geld kregen voor de liquidatie. In onder-

linge gesprekken hebben verdachten het over hun financiële proble-

men, waarna een van hen een voorschot krijgt van € 500. Uit de con-

text van het gesprek blijkt dat dit bedrag wordt afgetrokken van de toe-

komstige beloning, nadat ze ‘die dinges hebben gefixt’, oftewel de

liquidatie hebben gepleegd. Het andere onderzoek toont de betalin-

gen echter nog concreter, namelijk op papier. Bij een huiszoeking

wordt een notitieblok gevonden met de financiële huishouding van de

groep verdachten. Hierin staan meerdere betalingen aan ‘hitters’ en

‘spotters’, die variëren van € 25.000 tot € 100.000. De data van deze

betalingen komen overeen met pleegdata van liquidaties en liquidatie-

pogingen.

De analyse toont dat men gebruik maakt van facilitators die de liqui-

datie daadwerkelijk uitvoeren, oftewel huurmoordenaars. Meerdere

aanwijzingen zijn gevonden voor zowel opdrachtgevers als geldelijke

betalingen na liquidaties of liquidatiepogingen. De huurmoordenaar

kan worden ingedeeld bij de categorie facilitator die wordt ingescha-

keld wanneer men het delict niet zelf wil uitvoeren. Dit blijkt tot nu toe

een effectieve strategie, aangezien de opdrachtgevers veelal anoniem

blijven en bewijs tegen hen moeilijk te verzamelen is.

Conclusie en discussie

Dit artikel beoogt een bijdrage te leveren aan de empirische basis van

liquidaties in Nederland. De focus ligt op het delictsproces van liqui-

daties, oftewel het proces vanaf de voorbereiding tot en met de

nasleep van de liquidatie. In dit artikel is ingezoomd op de overeen-

komsten in benodigdheden en facilitators die voortkwamen uit de

analyse van zes opsporingsonderzoeken via een crime-scriptanalyse.

Drie soorten benodigdheden spelen een grote rol bij de voorbereiding

van een liquidatie: voertuigen, automatische wapens en technische
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apparatuur (PGP’s en peilbakens). Daarnaast is gebleken dat spyshops

een faciliterende rol spelen bij liquidaties. Door het ontbreken van een

vergunningsplicht bepalen de spyshops zelf hun werkwijze. Men kan

anoniem en met grote contante bedragen apparatuur kopen die de

voorbereiding van liquidaties, en criminaliteit in het algemeen, facili-

teert. De huurmoordenaar is de tweede facilitator in het delictsproces.

Uit de analyse bleek in alle liquidatiezaken sprake te zijn van een

opdrachtgever aan wie verantwoording moest worden afgelegd. De

geldelijke beloning kwam in twee opsporingsonderzoeken specifiek

naar voren.

Via de analyse van opsporingsdossiers kan meer duidelijkheid worden

verkregen over het delictsproces van liquidaties. Het onderzoek is op

drie punten van toegevoegde waarde gebleken: theoretisch, methodo-

logisch en empirisch. Door als eerste een crime-script uit te werken en

te operationaliseren voor liquidaties heeft dit artikel bijgedragen aan

de theoretische basis over crime-scriptanalyse. Door de succesvolle

toepassing op een fenomeen uit de georganiseerde criminaliteit blijkt

dat een situationele benadering zich goed leent voor complexere mis-

daden. Vervolgens is de methode van data-analyse getoetst op liquida-

tiedossiers en blijkt het een goede methode te zijn om grote hoeveel-

heden informatie systematisch te verzamelen en te analyseren. Dit

opent de deur om crime-scriptanalyse op andere complexe criminali-

teitsvormen toe te passen. Ten slotte draagt dit artikel bij aan de hui-

dige empirische kennis over liquidaties in Nederland door concrete

resultaten te bieden over het delictsproces van liquidaties. Met name

de sterk faciliterende rol van spyshops bij de voorbereiding van liqui-

daties biedt openingen voor specifieker onderzoek.

Het onderzoek kent tevens een aantal beperkingen. Het doel van het

onderzoek was om liquidaties in heel Nederland te onderzoeken. Door

de beperkte tijdspanne is gekozen voor vier liquidatieonderzoeken,

waarvan drie plaatsvonden in de omgeving van Amsterdam en een in

de omgeving van Utrecht. De resultaten zijn om die reden niet zonder

meer te generaliseren naar heel Nederland. Het onderzoeken van

liquidaties in andere delen van Nederland kan mogelijk nieuwe

inzichten bieden over het delictsproces. Een andere beperking is dat

mislukte of verhinderde liquidaties zijn geanalyseerd, wat een selectief

beeld kan vormen. Aan mislukte liquidaties kan een minder goede

voorbereiding vooraf zijn gegaan dan aan succesvolle liquidaties. Het
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analyseren van andere liquidatiedossiers kan hier meer duidelijkheid

over geven.
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Liquidaties in Nederland in
historisch perspectief

E. Slot *

In 1893 schoten leden van de bende van Oss wachtmeester der Mare-

chaussee Geraard Hoekman vanuit een hinderlaag dood omdat hij te

dicht bij de oplossing van enkele, door de bende gepleegde misdrijven

kwam. Een zuivere liquidatie, zou je zeggen. Maar volgens de definitie

die de politie tot ver in de jaren negentig van de vorige eeuw han-

teerde, was de moord op wachtmeester Hoekman geen liquidatie

omdat het slachtoffer ook een crimineel moest zijn – en dat was Hoek-

man niet. Volgens de definitie die de politie nu hanteert, werd Hoek-

man wél geliquideerd: het volgens plan doden van iemand – crimineel

of niet – om de eigen positie in de onderwereld te vestigen, bestendi-

gen of verstevigen. Want: waarom zou het doden van de niet-criminele

vriendin ter waarschuwing van de crimineel zelf geen liquidatie zijn?

Maar met een perfecte definitie zijn we er nog niet. In veel moordza-

ken met een crimineel als slachtoffer, maar zonder dader en verdere

aanknopingspunten, kun je hooguit aannemen dat het een liquidatie

is. Sportschoolhouder Glenn Crawfurd werd in 1995 in Almere dood-

geschoten toen hij zijn auto in de garage onder zijn woning had gepar-

keerd. Geen getuigen, helemaal niets … Behalve het gerucht (door de

politie bevestigd) dat hij betrokken was geweest bij een mislukte

cocaïnedeal. Een liquidatie?

Maar lees de zin eens opnieuw, nu beginnende: Bankmedewerker

Glenn Crawfurd … Want dat was hij ook: bankmedewerker. Over-

dag. ’s Avonds gaf hij les in de sportschool die hij samen met zijn

vriendin dreef. En dat gerucht over die mislukte cocaïnedeal dan? Die

ging over jaren geleden. Dus toch minnenijd? De politie weet het

gewoon niet.

* Drs. Eric Slot is freelance journalist en doet sinds 1992 onderzoek naar moord en doodslag
in Nederland. Hij publiceerde onder meer Moordatlas van Amsterdam (2014), Met groot
verlof. Liquidaties in crimineel Nederland (2009) en Wrede straten. Wandelingen door
moorddadig Amsterdam (1998). De auteur baseert zich op archieven, kranten en
tijdschriften, politie-informatie en op gesprekken met rechercheurs.
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Zo, dan kan ik nu gerust melden dat er in Amsterdam sinds de Tweede

Wereldoorlog 233 liquidaties zijn gepleegd. Dat wil dus zeggen: liqui-

daties en moorden die liquidaties kunnen zijn. En daar komt de rest

van het land dus nog bij. Anders gezegd: het exacte aantal liquidaties

kun je alleen bij benadering aangeven.

Om de globale lijn te schetsen: tot 1969 nul; geen in Amsterdam en

geen in de rest van het land. In 1969 welgeteld een, in 1985 vijf, in 1995

tussen de dertig en vijfendertig en de laatste jaren gemiddeld twintig.

Liquidaties volgen daarmee de lijn van moord en doodslag als geheel:

een sterke stijging vanaf de jaren zeventig, het hoogste aantal in de

tweede helft van de jaren negentig en een daling sinds de eeuwwisse-

ling.

Maar in onderstaand historisch overzicht zal de lezer Klaas Bruinsma

er niet tussen zien liggen. Want die werd niet geliquideerd. Doodge-

schoten: ja, maar niet geliquideerd. Zeker, schutter Martin Hoogland

was ook een crimineel. Maar Klaas Bruinsma had zojuist diens kinde-

ren bedreigd. Een ordinaire caféruzie, toevallig tussen criminelen.

Beslecht zoals criminelen gewoon zijn.

Chinezen: van opium naar heroïne

Toch is er op basis van de geschiedenis van moord en doodslag wel

iets over het fenomeen liquidatie in de onderwereld te zeggen, getals-

matig en anderszins. Zo laat de eerste oorlog in de Chinese onderwe-

reld zien dat toen al gold wat nog steeds geldt: liquidaties lokken liqui-

daties uit.

Die eerste oorlog duurde van 1918 tot 1935 en was een strijd tussen

triades met als inzet de handel in opium en wapens. Het eerste slacht-

offer werd geliquideerd omdat hij informant van de politie was, en

vervolgens werd diens moordenaar geliquideerd nadat hij zijn straf

had uitgezeten, en daarna diens moordenaar nadat díé zijn straf had

uitgezeten, enzovoort.

Dat is dus óók niets nieuws: ook toen werkte de politie met informan-

ten (al werden die niet zo genoemd) en werden informanten geliqui-

deerd. Afwijkend was dat al die liquidaties konden worden opgelost,

ook al omdat de schutters zich vrijwillig op het politiebureau hadden

gemeld …
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Van die mores was al weinig meer over toen de tweede oorlog in de

Chinese onderwereld in de hoofdstad uitbrak. Die begon op 14 mei

1969 met de liquidatie van Sik Yin Wong op de Geldersekade. Getuigen

hoorden hem rochelen: ‘Stom dat ik ben gekomen.’ Hij had net het

gokhuis aan de Binnen Bantammerstraat 10 verlaten en werd buiten

opgewacht. Aanleiding was de zeggenschap over het gokhuis, een dek-

mantel voor de handel in heroïne. De ene triade wilde die handel over-

nemen van de andere. Maar dat bleek later pas. Toen de schoten vie-

len, had de politie zelfs nog nooit van heroïne gehoord. Twee jaar later

– in 1971 – nam de politie de eerste grammen in beslag. In 1976 al

62 kilo.

In de jaren zeventig werden welgeteld vijftien Chinezen geliquideerd.

Van voetvolk tot hoogste bazen. Maar toch vooral voetvolk. Elf van de

vijftien slachtoffers waren koeriers die handel achterover hadden

gedrukt of te weinig geld hadden afgedragen en om die reden uit de

weg moesten worden geruimd als voorbeeld voor anderen. Ze waren

18 jaar jong of begin 20. Hun moordenaars waren dat ook en ook zij

waren koeriers, die de moordopdracht uitvoerden in de hoop om bin-

nen de organisatie een plaatsje te stijgen.

Met andere woorden: lager personeel werd gestraft door lager perso-

neel. Samengevat: zowel slachtoffers als daders waren jong en niet al

te intelligent, op het zwakzinnige af; de daders waren ook nog eens

slecht voorbereid en voerden de liquidaties slecht uit. Met veel te veel

kogels. Dus konden ook de meeste van deze moorden worden opge-

lost, en daar hoefden de daders zich niet eens vrijwillig voor te mel-

den.

Twee voorbeelden. Op eigen naam een auto huren, onderweg van

Amsterdam naar Scheveningen iemand op de achterbank doodschie-

ten en vervolgens de auto met bloed op de achterbank en de kogels in

de kussens weer inleveren. Of op eigen naam een kamer huren in het

hotel waar het slachtoffer logeert, zijn lijk gewikkeld in een laken van

het hotel dumpen en vervolgens dezelfde taxichauffeur vragen je naar

Antwerpen te brengen die je in de dagen voor de moord nog van het

ene gokhuis naar het andere heeft gereden.

En dan de hoeveelheid kogels per lijk: een dozijn, waar een, twee zou-

den moeten volstaan. Commissaris Gerard Toorenaar van de Amster-

damse politie was natuurlijk blij met al die kogels: de professionaliteit

van schutters is immers omgekeerd evenredig aan het aantal kogels

dat wordt verschoten. Uitzonderingen daargelaten.
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Waar hij ook blij mee was: het aantal daders per zaak. Vaak drie, vier

en soms nog meer – waar eentje zou moeten volstaan. Drie, vier keer

een kans dat iemand doorslaat. Maar de bazen en bovenbazen (hier en

in China) interesseerde het maar weinig dat hun soldaten werden

gepakt en veroordeeld. Soldaten genoeg. Als ze zelf maar niet in beeld

kwamen.

Dat was wel anders bij drie van de overige slachtoffers in die tweede

oorlog in de Chinese onderwereld: twee bazen en een informant van

de Amsterdamse politie. De informant – hij was slechts 17 – werd in

een bar doodgeschoten. Wel arrestaties, maar onder hen niet de

schutter. En op 3 maart 1975 werd Mon Chung (54) op de Gelderse-

kade geliquideerd, hij was leider van de triade K14. Precies een jaar

later werd zijn opvolger ‘Mao’ (46) doodgeschoten, ook op de Gelder-

sekade. Hun moordenaars konden eveneens niet worden vervolgd.

Die van Chung zijn bekend; ze waren in- en uitgevlogen, die van Mao

bleven naamloos. Met andere woorden: voor informanten en bazen

trek je iets meer geld uit, neem je iets minder risico.

Voor wie heeft meegeteld: het vijftiende Chinese slachtoffer in de jaren

zeventig was Suy Kong Pak. Hij werd in 1979 in Den Haag geliqui-

deerd, als enige buiten Amsterdam.

De eerste geboren Amsterdammer

De Hollandse penoze rook het grote geld ook, maar dan in hasj en

marihuana. Dat was sinds 1953 verboden en dus viel er geld mee te

verdienen. Frits Adriaanse was een van de eersten die groothandelaar

wilde worden. Hij had al bordelen en gokhuizen op en rond de Wallen,

maar in 1974 wilde hij maar liefst 3.000 kilo marihuana uit Libanon

importeren. Dat was veel in een tijd dat zeemannen uit de Oost hoog-

uit een koektrommel vol meenamen. Gerold en al.

Maar het transport was bij de politie bekend en de telefoon van Frits

Adriaanse werd getapt. Veel bekende namen aan de lijn. David Vas

Dias, bijvoorbeeld, koopman in ongeregelde goederen, diamanten

vooral. Valse, uiteraard. Een man met meer vijanden dan een straat-

hond vlooien heeft en nul vrienden. Ook belde ene Klaas Bruinsma,

beginnend handelaar in drugs.

Twee weken nadat de politie de partij in beslag had genomen, werd

David Vas Dias geliquideerd. Waarom is nooit duidelijk geworden, laat
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staan door wie en in wiens opdracht. Was hij degene die het transport

met De Lammie had verraden? Of werd hij door de Italiaanse maffia

doodgeschoten omdat hij valse diamanten had geleverd? Want dat

had hij. En hij had ook nog een stel Duitsers voor 1 miljoen gulden

opgelicht. Maar Vas Dias was wel de eerste geboren Amsterdammer

die werd geliquideerd. Overigens in Hilversum. Daar zat hij onderge-

doken. Zoals criminelen later in Spanje onderdoken en nu in landen

als Panama.

Dat decennium – de jaren zeventig – werden nog twee niet-Chinezen

geliquideerd. In 1978 Henk Soenarto. Hij zou in opdracht van Klaas

Bruinsma zijn doodgeschoten. En in 1978 de Turk Mustafa

Değermenci, ook in Amsterdam. Hij was de eerste Turk die in Neder-

land werd geliquideerd. En met hem zijn we terug bij de heroïne.

Heroïnehandel in Turkse handen

Tenminste: als de moord die Mustafa Değermenci twee jaar eerder zelf

had gepleegd géén liquidatie was. In 1976 had Değermenci namelijk in

een illegaal gokhuis aan de Apollolaan – dus wat die straat betreft ook

niets nieuws – een landgenoot doodgeschoten. Het motief lag in de

heroïnehandel, maar het was zijn advocaat gelukt de rechter te doen

geloven dat het slachtoffer de moeder van Değermenci had beledigd.

In hoger beroep werd hij zelfs vrijgesproken: noodweer. Maar niet

door de rechtbank van de Turkse onderwereld. Op 11 december 1978

zat Değermenci – inmiddels zetbaas van een drugskoffiehuis – in café

De Wielbar in de Van Woustraat toen een landgenoot op hem afliep en

hem met één schot in het achterhoofd doodde. Turken verspillen geen

kogels. Overigens werd ook de moordenaar van Değermenci geliqui-

deerd – en wel in een illegaal gokhuis in de Binnen Bantammerstraat.

Want de Turken hadden inmiddels de handel in heroïne van de Chine-

zen overgenomen, inclusief hun lokaliteiten.

En hier zien we gebeuren wat nog steeds gebeurt: bevolkingsgroepen

komen en gaan, om diverse redenen. De eerste Chinese criminelen

kwamen in 1911 met de eerste Chinese gastarbeiders mee en hielden

stand tot de eerste Turkse criminelen in de jaren zestig, zeventig met

de eerste Turkse gastarbeiders meekwamen. Ze hoefden de Chinezen

niet uit de markt te schieten. Hun aanvoerlijnen waren korter, hun

doi: 10.5553/JV/016758502017043005004



50 Justitiële verkenningen, jrg. 43, nr. 5, 2017

heroïne was beter en goedkoper, en al snel telde Amsterdam meer

Turken dan Chinezen. Uit de markt drukken was voldoende.

Bovendien: de Chinezen waren tegen die tijd zo goed opgeleid dat cri-

minaliteit voor hen al lang niet meer de enige weg was.

Maar ook voor Turken is alle begin moeilijk. Een van de eerste slacht-

offers van de Turken in de jaren tachtig was rechercheur van politie

‘Mooie Willy’ Jonker, die heroïne van een Turkse organisatie had

gestolen, een feit dat de Amsterdamse politie jarenlang met succes uit

de publiciteit wist te houden. Mooie Willy werd in het centrum van

Amsterdam doodgeschoten, nadat een man met zijn Honda Civic

opzettelijk tegen de Citroën Pallas van Jonker was gereden. In feite

waren de daders van deze liquidatie net zo amateuristisch als de

meeste Chinezen een decennium eerder. Ze wilden doen voorkomen

alsof een ruzie na een verkeersongeluk enigszins uit de hand was gelo-

pen. Maar al snel bleek dat ze de Honda Civic contant met briefjes van

10 en 25 gulden hadden gekocht van iemand die bekendstond als kat-

vanger.

In de jaren tachtig werden in Amsterdam vijftien Turken geliquideerd.

In de rest van Nederland nog eens … twee. Het bleef een hoofdstede-

lijke bezigheid, dat liquideren.

Maar ze leerden snel. Van die zeventien liquidaties werden er slechts

drie opgelost. De schutters werden ingevlogen en zaten alweer in het

vliegtuig voordat het lijk gevonden was. Inmiddels hebben ze hun

zaakjes zo voor elkaar dat ze nauwelijks nog hoeven te liquideren.

Zuid-Amerikaanse cocaïne en kogels

De Chilenen markeerden het moment waarop cocaïne een reden werd

om te liquideren. In de jaren zeventig werd al wel om cocaïne

gemoord, maar toch vooral door gebruikers onderling. Zuid-Amerika

werd echter steeds belangrijker als leverancier van het spul per kilo. In

1983 werden in Amsterdam binnen een maand drie Chilenen ver-

moord. Dat is veel, zeker als je bedenkt dat er precies 367 Chilenen in

de stad woonden.

Op woensdagavond 14 september 1983 werd Domingo Sepulveda de

Maria (33) beschoten toen hij als passagier van een BMW type M3 over

het Rhijnspoorplein reed. De recherche kon hem identificeren aan het

feit dat hij enkele vingers miste. Die waren hem begin 1982 afgescho-
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ten bij een ruzie op het Kadijksplein na een mislukte cocaïnedeal. Vier

dagen later werd Carlos Mella Carrillo (47) doodgeschoten toen hij in

de Borneostraat uit een auto stapte, en op 12 oktober 1983 de 29-jarige

Eduardo Austudillo, pal voor de haringkar van Tinus de Boer in de

Uiterwaardenstraat. (Op klaarlichte dag en tussen het winkelend

publiek, dus. Er wordt al op klaarlichte dag en tussen winkelend

publiek geliquideerd zolang er geliquideerd wordt.) De drie liquidaties

hielden alle verband met dezelfde partij van 30 kilo cocaïne die zoek

was. Gemeten naar huidige maatstaven niet veel, 30 kilo. Coke wordt

vandaag de dag met tonnen tegelijk verscheept.

Op 31 december 1983 woonden in Amsterdam overigens nog steeds

367 Chilenen. Zowel de slachtoffers als de schutters waren hier ille-

gaal; bij de Chinezen, Turken en bij de Chilenen. Tot ze met een

Nederlandse vrouw trouwden. Een bijzondere variant van het ver-

standshuwelijk. De drie groepen hadden nog iets gemeen. Chinezen

schoten op Chinezen, Turken op Turken en Chilenen op Chilenen.

Elke nieuwe groep moest zich invechten, Nederland moest worden

veroverd, maar men deed dat onderling.

We zijn nog niet zover, maar begin jaren negentig kwamen de Joego-

slaven – en die schoten werkelijk op iedereen, en op verzoek van ieder-

een.

De Nederlanders

De rol van de Chilenen werd al snel overgenomen door de Colombia-

nen, ook jongens met een losse wijsvinger. Maar de Nederlanders dan,

de jongens van de gestampte pot? Tot en met 1984 speelden die in

Amsterdam geen rol, Vas Dias en Jonker uitgezonderd (en zij waren

ook nog eens slachtoffer).

En in de rest van Nederland ook niet. Dat wil zeggen, op twee liquida-

ties na: die van John van der Sluis en die van de Haagse seksboer Tinus

Fens. De moord op ‘Mooie Tinus’ Fens is een bekende. Hij werd vrij-

wel zeker geliquideerd in opdracht van collega-bordeelhouders, die

vonden dat hij te veel macht – lees: ramen – kreeg. Dat was in 1984.

Twee jaar eerder was in Heerlen vrachtwagenchauffeur John van der

Sluis doodgeschoten. De recherche hield aanvankelijk rekening met

een fatale persoonsverwisseling: in de straat woonde ook een gekende

drugshandelaar. Maar het bleek dat Van der Sluis een groot transport
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van amfetamine had verraden. In zijn onschuld, want Van der Sluis

was geen crimineel, integendeel.

Pas vanaf 1985 nam het aantal liquidaties op en door Nederlanders toe

en nam ook de rol van Nederland buiten Amsterdam toe. En begon de

CRI te tellen. Vijf liquidaties in 1985 en al elf in 1989. En in 1995 meer

dan dertig. Wat was er gebeurd? Een reden waarom het aantal liquida-

ties toenam, is dat – na Limburg – ook Rotterdam en vooral Brabant

zich gingen roeren.

In 1984 werd de eerste liquidatie in Rotterdam gepleegd, op de Antilli-

aan Ismaël Mambre. Het slachtoffer zou informant van de politie zijn

geweest. Mambre was de eerste Antilliaan wiens dood als een liquida-

tie kan worden omschreven. De Antillianen waren ook nieuw, als

groep. Rotterdam is een van de steden waar veel Antillianen wonen,

vandaar. In 1987 werden in Limburg drie mannen doodgeschoten. De

laatste twee werden geliquideerd als vergelding voor de dood van de

eerste. Drugs waren (ook hier) de aanleiding.

Op 12 augustus 1988 – we zijn weer terug in Rotterdam – werd bingo-

koning John Bestebreurtje doodgeschoten. Een moord met een voor-

en nageschiedenis. Bestebreurtje had een jaar eerder een ontmoeting

met leden van de familie Scheffer, beruchte kampers uit Den Haag.

Daarbij had een van zijn lijfwachten een Scheffer doodgeschoten. Een

bedrijfsongelukje, althans geen liquidatie, maar in 1988 bestuurde een

andere Scheffer de motor van waaraf Bestebreurtje werd doodgescho-

ten. Weer een jaar later – op 10 maart 1989 – werden in het Brabantse

Rijsbergen de lijken van de broers Henk en Jan van Reken gevonden.

Ze waren zakelijk en anderszins gelieerd aan de Scheffers. Wraak?

Brabant, kampers en bikers

Brabant is een verhaal apart. Haalde Frits Adriaanse zijn drugs nog

binnen met een Volendamse viskotter, vanaf eind jaren tachtig werden

die binnengehaald via de haven van Rotterdam – en later via Antwer-

pen. Brabant werd de opslagplaats voor drugs, de dealing-room van

Nederland. Hier werden vanaf eind jaren tachtig relatief veel liquida-

ties gepleegd en bovendien werden hier lijken van elders gedumpt. Al

in 1989 zag Het Vrije Volk zich genoodzaakt te koppen: ‘Rijsbergen

wordt Lijkbergen’. Directe aanleiding was de vondst van het zoveelste
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slachtoffer van moord en doodslag in Brabant. Dat waren aanvankelijk

– net als de broers Van Reken – geen Brabanders, maar lui van buiten.

Die reeks was in 1986 begonnen, toen aan het Frans Baantje in Zun-

dert het lijk van de beruchte Joegoslavische crimineel Milan Milanovic

was aangetroffen. Interpol had een dik dossier van de man, die werd

gezocht wegens zwendel, oplichting en diefstal van gouden sieraden.

Henk en Jan van Reken volgden en – ook in Rijsbergen – de Tunesiër

Mohammed Shabi. Hij was drugshandelaar.

Maar al snel gingen de Brabanders zich zelf ook roeren: ze wilden een

deel van de taart. En Brabant telt meer kampers dan Den Haag. Ook zij

gingen in drugs handelen en liquideren.

Zo werd in 1986 te Hollandsche Rading René Heeren geliquideerd, in

opdracht van Brabantse kampers en vermoedelijk door Siegfried S.,

die onlangs in het grote liquidatieproces tot een levenslange gevange-

nisstraf werd veroordeeld. De liquidatie van Heeren had weer te

maken met de verdwijning van de Brabantse kamper Jan van Wan-

rooy, enkele maanden eerder. Hij werd nooit teruggevonden. Net als

Brabander Jan Meukens, enkele maanden na Van Wanrooy. Maar dat

is een andere kwestie. Een deel van de Brabantse kampers zou zich

later hergroeperen als 1% MC’s: criminele motorclubs. Ook die moes-

ten zich invechten.

En ondertussen schoten ze in de hoofdstad nóg vaker. Terwijl de bloe-

dige jaren negentig nog moesten aanbreken. De Joegoslaven lieten van

zich horen.

De jaren negentig en nul

En met de Joegoslaven kwam de integratie. Ook zij trouwden met

Nederlandse vrouwen, maar ze deden – anders dan andere groepen –

veel meer zaken met Nederlanders. Bovendien boden zij zich aan als

huurmoordenaars. En weer was Amsterdam de schietbaan. In de jaren

negentig van de vorige eeuw werden de meeste moorden gepleegd die

mogelijk een liquidatie zijn, omdat ze de kenmerken van een liquidatie

hebben. In Amsterdam werd een speciaal Turkenteam opgericht. Het

was ook de tijd waarin de Amsterdamse Moordbrigade het werk een-

voudigweg niet aankon.
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Maar vanaf zo ongeveer de eeuwwisseling daalt het aantal liquidaties.

Niet zo sterk als het totale aantal moorden, maar toch: van meer dan

dertig tot iets minder dan twintig per jaar.

Gemiddeld. Want uitschieters zijn er altijd. Vooral de daling in Amster-

dam lijkt spectaculair. In 2000 werden daar negen liquidaties gepleegd

– en dat was precies het gemiddelde in de jaren tussen 1988 (het eerste

jaar met meer dan vijf liquidaties) en 1999. Nee, de oorlog in de

Marokkaanse onderwereld is me niet ontgaan. Maar op de lange ter-

mijn was die slechts een rimpeling.

De meeste liquidaties werden en worden in de provincies Noord- en

Zuid-Holland en Noord-Brabant gepleegd. Op zich niets bijzonders:

daar wonen de meeste mensen. Maar in Noord-Brabant worden er

meer gepleegd dan in Zuid-Holland, waar toch steden als Den Haag en

Rotterdam liggen. En dat, terwijl Noord-Brabant een miljoen inwoners

minder telt. De provincie Utrecht komt sterk op, en dan met name de

wijk Overvecht in de stad Utrecht. Zoals Nieuw-West en Zuidoost in

Amsterdam eruit springen. De laatste jaren laten de Marokkanen van

zich horen, als daders en slachtoffers. Demografisch gezien overigens

geheel naar verwachting. En die groepen wonen – niet toevallig – in

Overvecht, Nieuw-West en Zuidoost. En niet in Rotterdam. Maar in

tegenstelling tot de Chinezen, Turken en Joegoslaven zijn ze home-

grown.

Liquidaties vinden – zoals boven beschreven – in golven plaats. Voor-

deel van golven: ze stoppen vanzelf. Nadeel: de volgende komt er

alweer aan. Dat het totale aantal liquidaties daalt, is verheugend, maar

zegt heel weinig over de handel in drugs en wapens. Een liquidatie is

namelijk een zwaktebod. Ergens in de lijn is iets misgegaan. Een partij

drugs is in beslag genomen of gestolen. Iemand praat met de politie,

een baas wordt gearresteerd of geliquideerd. Wie de zaken op orde

heeft, hoeft niet te liquideren.

In één opzicht zijn we weer terug in de jaren zeventig, bij de Chinezen.

Samengevat: jong en niet al te intelligent, zelfs zwakzinnig. Slecht

voorbereid, slecht uitgevoerd. Drie, vier daders en veel te veel kogels.

Dat vertaalt zich in een sterke stijging van het aantal persoonsverwis-

selingen: daders die een onschuldige burger met het beoogde slachtof-

fer verwarren. In 2015 werden maar liefst vijf personen verwisseld. Het

enige positieve: het aantal veroordelingen zal ook stijgen.
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Hoe de criminele ladder naar de
ondergang leidt

De verschillende types slachtoffers van liquidaties in de
Amsterdamse onderwereld

P. Vugts en H. Kras *

Op de lange lijst slachtoffers van onderwereldmoorden in Amsterdam

van de laatste jaren staat een bonte verzameling van hoofdzakelijk

mannen. Wie zijn zij en waarom moesten juist zij dood? Leeftijd,

afkomst, plaats op de criminele ladder, wel of niet eerder gewaar-

schuwd: de diversiteit is groot. Maar hun persoonlijke verhalen vertel-

len veel meer. De auteurs hebben – ieder vanuit zijn kant van het

werk – de krachten gebundeld en door de liquidaties heen naar over-

eenkomsten en verschillen gekeken. Paul Vugts als goed ingevoerd

(misdaad)journalist, die alle moorden en strafprocessen daarover op

de voet volgt, en Harro Kras, die als plaatsvervangend chef van de

Amsterdamse recherche (mede)verantwoordelijk is voor de afdelingen

die deze misdrijven onderzoeken en die deze opsporingsonderzoeken

inhoudelijk kent. Het levert naast een aantal persoonlijke verhalen en

anekdotes van slachtoffers ook een grove verdeling op waarbinnen

een viertal categorieën slachtoffers te onderkennen is.

De eerste categorie slachtoffers zijn de uitvoerders van andere liquida-

ties. Niet zelden zwakbegaafde jongemannen met weinig ervaring in

het schieten met zware wapens, maar zonder uitzondering met een

zwaar gemankeerd normen- en waardenbesef. Zij worden eenvoudig

van jager tot prooi verklaard en hun opmars op de criminele ladder

eindigt even snel als ze die wilden beklimmen. Het snel vergaren van

geld en status in het criminele milieu is hun belangrijkste motief. Het

gegeven dat zij te veel weten en voor hun opdrachtgevers een risico

opleveren als ze met de politie zouden gaan praten, kan een motief

* Paul Vugts is journalist van Het Parool en schrijft vooral over misdaad. Hij schreef
verscheidene boeken over (de strijd tegen) de Amsterdamse onderwereld. Harro Kras is
plaatsvervangend chef van de Dienst Regionale Recherche van de Eenheid Amsterdam.
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zijn ze dood te (laten) schieten. Het komt ook voor dat ze worden ver-

moord omdat ze van de ene partij naar de andere waren overgelopen,

of omdat hun opdrachtgevers vrezen dat ze dat zouden doen.

De tweede categorie is die van het ‘middenkader’. Jongens die al enige

naam en faam in het criminele milieu hebben verworven, maar zeker

niet op het niveau van de derde categorie, de zogenaamde ‘high tar-

gets’. De mannen die het in de wereld van het snelle geld gemaakt heb-

ben en veelal opzichtig pronken met hun crimineel vergaarde rijkdom.

Rivalen die hen (laten) doden, hebben veelal als motief het verwerven

van macht binnen de (internationale) drugshandel en binnen de

onderwereld.

Een betreurenswaardige buitencategorie bestaat uit onschuldige

slachtoffers, doodgeschoten omdat ze voor een ander werden aange-

zien. In hoeverre deze missers, soms wat eufemistisch ‘vergismoorden’

genoemd, een eigen categorie rechtvaardigen, is de vraag. In ieder

geval hebben deze liquidaties binnen politie en justitie de hoogste pri-

oriteit, omdat die ook in de ogen van burgers het geweld in de meest

gruwelijke vorm tonen. Feiten en omstandigheden van persoonlijke

aard worden in dit artikel slechts genoemd wanneer zij al eerder naar

buiten gebracht zijn, hetzij in een rechtszaal, hetzij in andere artikelen

en boeken.

Uitvoerders: twee voorbeelden

Ze zouden aandoenlijk zijn als ze niet waren gevoerd tegen de achter-

grond van nietsontziende misdaad. De gesprekjes van Marchano

Pocorni met zijn vriendin, die de recherche in 2013 afluistert. De cri-

minele krabbelaar is eerder vooral in beeld gekomen door inbraken,

diefstallen en een woningoverval, maar valt sinds eind 2012 op door-

dat hij ineens met geld smijt. Waarschijnlijk gaat het om bloedgeld,

verkregen met een liquidatie, mogelijk die van Najeb Bouhbouh op

18 oktober 2012 voor een hotel in Antwerpen. Bouhbouh was een van

de prominenten in de groep rond Gwenette Martha: een crimineel uit

Amsterdam-Zuid, die lang aan het hoofd stond van een grote groep

die in de internationale drugshandel zat. Binnen zijn groep ontstond

vanaf 2007 onrust door een interne machtsstrijd. In 2012 scheurde de

groep in tweeën, nadat een partij van ongeveer 225 kilo cocaïne was

verdwenen uit de haven van Antwerpen. Najeb Bouhbouh mengde
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zich namens Martha in de nasleep van die vermoede drugsdiefstal (in

werkelijkheid was de partij in beslag genomen door de politie). Dat

werd hem fataal.

De genoemde telefoontjes van Marchano Pocorni geven een helder

inzicht in het wereldbeeld van de crimineel die zo graag bij de grote

jongens wil horen. Hij belooft zijn vriendin, dochter van de uitbater

van buurtcafé De Zon in Amsterdam-Oost, dat hij ‘een Estelle Cruijff

van haar gaat maken’. Het nichtje van Johan Cruijff is dan volop in het

nieuws als de vriendin van de gevallen topvechter Badr Hari, die wordt

vervolgd omdat hij een spoor van vernieling door het hoofdstedelijke

uitgaansleven heeft getrokken. Kennelijk zijn Estelle en Badr rolmo-

dellen in Pocorni’s referentiekader.

‘Hé, je gaat de vrouw worden van een echte topcrimineel’, houdt hij

zijn meisje voor. Hij schenkt haar een Cartierhorloge van meer dan €
1.000 en een Louis Vuittontas van een slordige € 650. Hij koopt einde-

lijk de Mercedes A-klasse waarop hij al zo lang aast. Hij wil daar eigen-

lijk een ‘diamond grille’ op zetten, die de neus van de bolide een sug-

gestie van diamanten moet geven, maar die past niet. Hij is zich door

zijn plotselinge geldsmijterij ‘helemaal de man gaan voelen’.

Bij een inval in het huis in Amsterdam-Nieuw-Sloten, waar Pocorni bij

zijn moeder woont, vindt de recherche in een slaapkamerkast een

groot bedrag in coupures van € 500.

De verdenking dat hij een van de schutters is geweest die Najeb Bouh-

bouh met grof geweld hebben vermoord, is uiteindelijk niet hard te

maken. Hij komt weg met een strafje voor witwassen.

Zijn rivalen in de onderwereld laten het daar niet bij zitten. Op

10 oktober 2014 zit hij bij zijn vriendin aan de bar in café De Zon, wan-

neer twee mannen met bivakmutsen in de deuropening verschijnen.

Ze vuren met een kalasjnikov en een pistool heel veel kogels de kroeg

in. Pocorni kan zich verschuilen. Een 32-jarige man die nietsvermoe-

dend op een kruk zat, krijgt een kogel in zijn hoofd, een klant van 48

krijgt een kogel in zijn been. Op de vlucht schieten de daders ook nog

op de politie. Ze ontkomen.

Pocorni duikt onder, maar op een voor Surinamers onhandige

bestemming: Paramaribo. In de nacht van 1 op 2 maart 2015 zit hij

daar in een onooglijke waterpijpclub als twee mannen binnenwande-

len, plotseling vuurwapens trekken en hem van dichtbij doodschieten.

Hij sterft in een plas bloed, met zijn schoudertasje nog om de nek.
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Pocorni is niet de eerste en niet de laatste Amsterdamse crimineel die

wordt geliquideerd terwijl de recherche nog bewijs aan het verzame-

len is dat hij zelf bij een liquidatie betrokken was.

Zo is Rida Bennajem, die met Pocorni in Antwerpen Bouhbouh zou

hebben vermoord, in maart 2013 al geëxecuteerd op het trottoir voor

zijn ouderlijke woning in de Comeniusstraat in Amsterdam-Sloter-

vaart. Zijn telefoon is met techniek uit een spyshop ‘gekloond’, waar-

door zijn vijanden hem via zijn smartphone van afstand in de gaten

kunnen houden.

Bennajem sterft uitzonderlijk jong, 21 jaar, maar heeft niettemin een

bedenkelijke criminele loopbaan achter de rug. Behalve van de liqui-

datie van Bouhbouh is hij van betrokkenheid bij meer liquidaties

beschuldigd. Zo zou hij in april 2012 de crimineel Redouan Boutaka

uit Gwenette Martha’s groep hebben vermoord in de kelder van een

waterpijpcafé in de Amsterdamse Pijp en lijkt hij een dubieuze rol te

hebben gespeeld in de aanloop naar de wildwestschietpartij die op

29 december 2012 in de Staatsliedenbuurt het leven kostte aan twee

criminelen van 28 en 21. De schutters hadden het vooral voorzien op

hun metgezel Benaouf A., over wie later meer, maar die kon met veel

geluk vluchten. Mogelijk heeft Bennajem de drie naar de Staatslieden-

buurt gelokt.

Het leven van Bennajem is een aaneenschakeling van mislukkingen,

zo is terugblikkend eenvoudig vast te stellen. Zwakbegaafd en

geplaagd door onverklaarbare hoofdpijnen en plotselinge woedeaan-

vallen groeit hij op in Bos en Lommer. Zijn Marokkaanse ouders schei-

den als hij 13 is. Hij blijft achter bij zijn moeder, broertjes en zusjes in

een bescheiden appartement vol spanning – niet in de laatste plaats

doordat hij voortdurend onverwacht om zich heen slaat en schopt. Hij

verlaat vier middelbare scholen zonder diploma, ook doordat hij aan-

houdend spijbelt. Baantjes en stages mislukken. Hij heeft van jongs af

overal conflicten vanwege zijn woede, achterdocht en agressie,

waarop hulpverleners geen vat krijgen. Zijn misdrijven worden snel

gewelddadiger. In de zomer van 2011 schiet hij in zijn eigen straat een

jongen in zijn been in een oppervlakkige ruzie. Op 11 januari 2012

pleegt hij met twee anderen een zeer gewelddadige overval op een

juwelier in Leiden, waarbij op de vlucht wordt geschoten op de juwe-

lier en de politie. De politie plaatst hem op de Nationale Opsporings-

lijst vanwege die overval. Op de achtergrond speelt het vermoeden dat

hij in april 2012 Redouan Boutaka heeft vermoord in de shishalounge.
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Eerder dan de politie krijgen zijn rivalen hem te pakken via die gsm vol

spionageapparatuur. Hij sterft op straat als hij door negentien kogels is

geraakt, ook in zijn hoofd.

Het heeft er de schijn van dat Bennajem is vermoord door de groep

waarmee hij eerst samenwerkte: de groep rond Benaouf A. – die

inmiddels onherroepelijk is veroordeeld voor het aansturen van de

liquidatie van Najeb Bouhbouh – en diens voortvluchtige misdaad-

partner. Het motief voor de moord op Bennajem lijkt voor de hand te

liggen: hij zou Benaouf A. en zijn vrienden in de Staatsliedenbuurt in

de val hebben gelokt. Tot een rechterlijke toets van deze beweringen

zal het echter niet meer komen.

Marchano Pocorni en Rida Bennajem zijn twee duidelijke voorbeelden

uit de categorie (relatief) jonge criminelen die zich schijnbaar eenvou-

dig laten inschakelen om moorden te plegen. Omdat ze zo snel stap-

pen hopen te maken op de criminele ladder. Voor ze goed en wel ‘car-

rière’ hebben gemaakt, liggen ze op en kort daarna onder de grond.

Moordclusters

De tijd dat huurmoorden op professionele wijze werden gepleegd

door getrainde schutters, lijkt definitief voorbij. Criminele groepen die

een vijand uit de weg willen ruimen, kunnen putten uit een beklem-

mend groot reservoir aan twintigers die zich graag laten inschakelen.

Recentelijk kwamen groepjes uitvoerders uit Amsterdam-West en

-Oost in beeld, veelal jongens met Marokkaanse wortels, en uit de

regio Utrecht. Momenteel lopen meerdere liquidatieonderzoeken naar

groepjes jonge mannen van met name Antilliaanse achtergrond uit

Amsterdam-Zuidoost. Hun opdrachtgevers lijken geregeld uit Utrecht

en omstreken te komen.

De recherche heeft inmiddels door heel Nederland meerdere moord-

clusters in het vizier, waarvan de uitvoerders nadrukkelijk onder de

derde categorie te scharen zijn. Jonge jongens die zelf net zo makkelijk

een ‘slapie’ worden, oftewel een doelwit. Twintigers die zelf werden

vermoord terwijl er aanwijzingen, of op zijn minst geruchten, waren

dat ze zelf aan de andere kant hebben gestaan als uitvoerder.

De manier waarop in maart 2016 met een pas 23-jarige jongeman

wordt afgerekend, schokt het land. Het onthoofde en goeddeels ont-

klede lichaam van Nabil Amzieb, ‘Lange’ voor intimi, wordt in de
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nacht van 7 op 8 maart gevonden in een brandende bestelwagen in

Amsterdam-Zuidoost. Vroeg in de ochtend daarna laat een man zijn

hoofd uit een vuilniszak rollen voor waterpijpcafé Fayrouz in Amster-

dam-Zuid. Die shishalounge is berucht als verzamelplaats van de

groep van Benaouf A., waarvan vermoedelijk ook Amzieb en zijn vrien-

den deel uitmaken – een groep jonge mannen afkomstig van de Ooste-

lijke Eilanden in de Amsterdamse binnenstad.

Het achterlaten van dat hoofd op juist die plek wordt alom opgevat als

waarschuwing aan het adres van juist de jonge jongens die zich door

die criminele groepen laten inschakelen.

Amzieb leidt de jaren voor zijn afschrikwekkende dood nog een ogen-

schijnlijk normaal leven. Met zijn broers en zusje opgegroeid op Kat-

tenburg is hij trots op zijn in 2014 verworven ROC-diploma dat hem

tot onderhoudsmonteur maakt. In een interview met het blaadje van

de woningcorporatie waar hij stage loopt, geeft hij antwoorden zoals

een kind die zou geven. Waar hij over tien jaar zal staan? Hij ziet zich-

zelf wel in Marokko zitten ‘op een hoge berg, met uitzicht over de zee’.

Met wie hij een dag zou willen ruilen? Met Karim Benzema, topvoet-

baller van Real Madrid. Ondertussen komen zijn jeugdvrienden in het

vizier bij politie en justitie als uitvoerders van liquidaties. Zoals het

groepje van vier twintigers, dat inmiddels is veroordeeld voor een ver-

ijdelde poging een liquidatie te plegen in Amsterdam-West. Zij worden

geschaard onder de groep waartoe ook een van de in de Staatslieden-

buurt vermoorde twintigers en diens broer behoorden. Vriend Hicham

M. is in november 2016 op 22-jarige leeftijd gearresteerd als vermoede

moordenaar van de crimineel Chahid Yakhlaf. Die is op oudejaarsdag

2015 doodgeschoten toen hij de camping in Kerkdriel af reed, waar hij

met zijn broer en een vriend zat ondergedoken. Voor de eerdere mis-

lukte aanslag op diens leven zitten andere vrienden van Nabil vast. In

december 2016 wordt uit dezelfde groep de 23-jarige Mitchell Jansen

doodgeschoten in Medellin, Colombia. In hoeverre Amzieb zelf

betrokken is geweest bij deze misdrijven is vooralsnog een vraag. Hij-

zelf kan het in ieder geval niet meer vertellen.

Middenkader

Met Najeb Bouhbouh (34), Redouan Boutaka (31) en Chahid Yakhlaf

(27) hebben we ondertussen drie slachtoffers van liquidaties genoemd
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die eerder zijn te rekenen tot de categorie criminelen die net onder de

grote namen hangen. Ze hebben een bepaalde status opgebouwd en

kunnen meer dan goed rondkomen van hun misdrijven, maar blijven

ondergeschikt aan hun criminele bazen. Dat geldt waarschijnlijk ook

voor Lucas Boom (43), op 9 juni 2015 met automatische wapens op

klaarlichte dag in Zaandam geliquideerd, voor de ogen van tientallen

basisschoolleerlingen die op het schoolplein speelden. Zijn kennis

Peter R. (44) overleefde op 5 november 2015 wonderwel een spervuur

aan kogels in Diemen. De ex-freefighter en sportschoolhouder Hans

Nijman (55), die kan worden gerekend tot dezelfde groep criminelen,

was exact een jaar daarvoor doodgeschoten in zijn auto bij een van

zijn sportscholen in Beverwijk.

Derkaoui van der Meijden (34), ‘Pirki’, was op 18 augustus 2014 al

doodgeschoten op de Borneokade in Amsterdam-Zeeburg, vlak bij de

plek waar hij woonde sinds hij vrij was na een langdurig verblijf in de

gevangenis. Hij was er door Benaouf A. van beschuldigd als huur-

moordenaar betrokken te zijn geweest bij de liquidaties in de Staatslie-

denbuurt én bij de liquidatie van drugshandelaar Patrick Brisban in

Diemen, even daarvoor. (Benaouf, over de betrokkenheid van ‘Pirki’

bij de moord op Brisban: ‘Hij zegt het zelf, die mongool. Hij zegt het

tegen iedereen op straat.’)

Het misdrijf waarvoor Van der Meijden tot kort voor zijn dood die

forse celstraf had uitgezeten (zes jaar), typeerde hem. Op het Thor-

beckeplein in de Amsterdamse binnenstad had hij zomaar een man in

de borst geschoten met wie hij even daarvoor op het om de hoek gele-

gen Rembrandtplein een onbetekenende ruzie had gekregen in een

uitgaansnacht. Tijdens een proefverlof had Van der Meijden ook nog

eens stomdronken in het wilde weg geschoten in café An-Cor aan de

Molukkenstraat in de Indische Buurt, overigens zonder iemand te

raken.

In veel gevallen wordt wel beweerd dat de slachtoffers uit ‘het midden-

kader’ enkel zijn vermoord omdat ze tot een bepaald vijandig kamp

worden gerekend, vanuit het ‘oog om oog, tand om tand’-principe.

‘Jullie vermoorden iemand van ons, wij een van jullie.’ Er zijn echter

aanwijzingen dat sommige van de liquidaties in deze categorie binnen

de groep zijn gepleegd waartoe de slachtoffers behoorden. Mogelijk

uit angst voor overlopen naar de andere kant, soms omdat het simpel-

weg de goedkoopste oplossing is om van een geldschuld af te komen

of van een voormalige vriend die te veel weet.
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High targets

Dan is onder de slachtoffers de categorie die we hier ‘high profile tar-

gets’ noemen. Een enkele dertiger, maar meestal al de veertig gepas-

seerd. Kopstukken in het criminele milieu die lang hun vooraan-

staande rol speelden en onaantastbaar leken, maar die uiteindelijk

toch zijn vermoord.

Wellicht de bekendste van hen is de al genoemde Gwenette Martha. In

1974 geboren op Curaçao, maar opgegroeid in Amsterdam-Zuid. Met

zijn jeugdvrienden pleegt hij vooral straatroven en overvallen, afgewis-

seld met andere geweldsmisdrijven. Hij bouwt een serieuze misdaad-

carrière nadat zijn oudere broer Giovanni in 1992 in zijn bijzijn is

doodgeschoten. Hoewel hij als ongrijpbaar te boek staat, krijgt hij uit-

eindelijk voor witwassen en heroïnehandel acht jaar celstraf. Hij moet

de Staat ook € 16 miljoen betalen na een ontnemingszaak. Hij ont-

snapt uit de gevangenis en wordt pas na maanden weer gepakt in Bel-

gië. In augustus 2012 komt hij vrij in afwachting van de beroepsproce-

dures die nog altijd lopen. Gedurende zijn detentie zijn inmiddels ver-

scheidene jeugdvrienden geliquideerd: Clyde Lewis (2008), Boneka

Belserang (2009) en Clyde de Jezus (2010). Ook zij zijn te rekenen tot

de middenmoot van het Amsterdamse milieu. Nadat in april 2012 ver-

trouwelingen Redouan Boutaka en Najeb Bouhbouh zijn geliquideerd,

ontkiemt de onderwereldvete tussen aanvankelijk de groep rond

Martha en de groep rond Benaouf A. – al wordt de strijd door overlo-

pers en afsplitsingen gaandeweg onoverzichtelijker.

Kort na Bouhbouhs dood wordt Martha met drie anderen gearresteerd

op de Dam, met wapens en spullen die als vermomming kunnen die-

nen. Justitie is ervan overtuigd dat het groepje voorbereidingen trof

om Benaouf A. te liquideren. De rechtbank houdt de vier tot de zomer

van 2013 in voorarrest, maar schorst hun hechtenis dan omdat er nog

altijd geen zicht is op de behandeling van hun zaak.

Op 13 december 2013 overleeft Martha een liquidatiepoging, maar op

22 mei 2014 gaat het mis. Hij zit met een paar getrouwen in grillbar

Rooz in Amstelveen. Uiteindelijk loopt hij met Chahid Yakhlaf naar

buiten. Daar komt een BMW aanstuiven. Drie mannen springen uit de

bolide en nemen Martha onder vuur met automatische wapens.

Martha wordt met meer dan zeventig kogels in vooral zijn borst

gedood.
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Waar Martha zijn liquidatie had zien aankomen, geldt dat vermoede-

lijk niet voor een ander Amsterdams onderwereldkopstuk, tevens goed

contact van Gwenette Martha en andere Amsterdamse beroepscrimi-

nelen, Samir Bouyakhrichan. Samir, bijgenaamd ‘Scarface’, is opge-

groeid in Slotervaart, waar hij een opleiding tot computertechnicus

heeft gevolgd. Hij is het Nederlandse milieu ontgroeid en runt vanuit

Zuid-Spanje en Dubai florerende drugslijnen. De nacht van 27 op 28

augustus 2014 heeft hij een afspraak met een groepje Amsterdammers

op het terras van een café in Benahavís, een plaatsje vlak bij Marbella.

Hij draagt zomerse kleding en slippers en lijkt geen onheil te verwach-

ten. Op dat moment komen twee mannen aanlopen, die hem doden

met kogels in zijn rug en hoofd. Van de andere aanwezigen zitten er

inmiddels twee in voorarrest in verband met betrokkenheid bij andere

moorden, en is er een spoorloos verdwenen – mogelijk vermoord.

Vier maanden na Bouyakhrichan wordt in Istanbul zijn goede Turks-

Nederlandse vriend Ali Akgün geliquideerd. Ook deze drugshandelaar

moet tot de eredivisie van de onderwereld worden gerekend. Hij had

drieënhalf jaar vastgezeten in het grote Amsterdamse liquidatieproces

Passage, waarin het Openbaar Ministerie levenslang tegen hem had

geëist als opdrachtgever van meerdere moorden. De rechtbank zag

daarvoor te weinig bewijs, maar vier anderen zijn inmiddels door het

hof tot levenslange gevangenisstraffen veroordeeld. Ook hier geldt dat

het criminele milieu vervolgens alsnog met Akgün afrekent. Hij wordt

in een sportieve Bentley voor een stoplicht van dichtbij met automati-

sche wapens geliquideerd, 40 jaar oud.

Moorden bij vergissing

De laatste, meest tragische categorie slachtoffers van liquidaties zijn

de onschuldigen die zijn vermoord omdat de schutters ze domweg

aanzagen voor de crimineel die ze hadden moeten doodschieten. Het

is de categorie waarbinnen politie en justitie met een nog grotere vast-

beradenheid jacht maakt op de daders. Huisvader Stefan Regalo

Eggermont (30), die op 13 juli 2014 in de Amsterdamse Conradstraat

wordt doodgeschoten in een auto die lijkt op de auto van een crimi-

neel uit de buurt (Omar Lkhorf uit de eerdergenoemde groep van de

Oostelijke Eilanden). Regalo Eggermont heeft met zijn broer en een

vriend de troostfinale gekeken van het WK voetbal en parkeert achter
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zijn huis, wanneer een man met een zwaar wapen hem achter het

stuur vermoordt. Hij laat een peuterzoontje achter.

De Ghanese bordenwasser en muzikant uit een kerkbandje Augustine

Nyantakyi (37) wil op 28 januari 2015 na zijn werk ’s nachts de portiek-

flat van zijn vriendin binnengaan, waar ook een crimineel verblijft.

Een onbekend gebleven schutter schiet hem met een automatisch

wapen met heel veel kogels dood.

De dj en feestorganisator Djordy Latumahina, die met zijn vriendin en

dochtertje – ook weer – in een auto zit die lijkt op die van een crimi-

neel, wordt op 8 oktober 2016 door twee mannen met automatische

wapens vermoord achter het stuur, in de parkeergarage onder een

appartementencomplex aan het Koningin Wilhelminaplein in Amster-

dam-Nieuw-West. Inmiddels zijn zeven mogelijke betrokkenen bij

deze blunder gearresteerd.

Het zijn drie Amsterdamse voorbeelden uit een inmiddels langere,

betreurenswaardige reeks. Voor velen zijn zij de ‘echte’ slachtoffers in

deze moordgolf. Voor politie en justitie dé reden om nog feller te jagen

op hun nietsontziende killers, moordmakelaars en opdrachtgevers.

Een strijd die steeds vaker niet alleen eindigt doordat de criminelen

zelf worden vermoord, maar ook in lange gevangenisstraffen.

Tot slot

Bijna vijf jaar na de geruchtmakende dubbele moord in de Staatslie-

denbuurt is het aantal liquidaties in Amsterdam na een scherpe stij-

ging in 2014 en 2015 fors afgenomen. Halverwege 2017 staat de teller

nog maar op één liquidatie in Amsterdam. Achter de schermen woedt

echter nog steeds een oorlog tussen verschillende criminele groepen,

maar laten politie en justitie zich inmiddels evenmin onberoerd. Het

Nederlandse opsporingsapparaat heeft intern(ationaal) de krachten

gebundeld en met een breed palet van traditionele en innovatieve

methoden tracht het ook de achterliggende problematiek aan te pak-

ken. Niet alleen zijn meerdere daders, tussenpersonen en opdrachtge-

vers van liquidaties aangehouden – en de recherche verwacht dat nog

meer tot voor kort onopgeloste moorden uiteindelijk zullen leiden tot

een ontknoping met veroordelingen – ook groepen zogenoemde ‘faci-

liteerders’ zijn veroordeeld tot celstraffen, zoals de groep uit de regio

Rotterdam die aan de lopende band snelle auto’s stal om die aan cri-
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minelen door te verkopen, en een groep uit de regio Utrecht die met

dergelijke snelle auto’s, een enorm wapenarsenaal en eigen ‘observa-

tieteams’ liquidaties leek voor te bereiden. Wapenleveranciers zijn

veroordeeld en steeds vaker worden huizen dichtgetimmerd als daar

wapens zijn gevonden. In Amsterdam is in het voorjaar van 2017 voor

het eerst een autobedrijf gesloten, omdat de eigenaar stelselmatig ver-

borgen ruimtes inbouwde in auto’s van criminelen die daar wapens,

geld of drugs in verstopten. Een reeks ‘sleutelplaatsen’ waar crimine-

len verzamelden, is eveneens dichtgetimmerd na invallen. Enkele cri-

minelen die doelwit dreigden te worden van een moordaanslag, maar

die toch op hun vaste plekken bleven komen, kregen ‘gebiedsverbo-

den’ om te voorkomen dat zijzelf én buren of toevallige passanten of

omstanders door een roekeloze schutter zouden worden getroffen.

De recherche is ervan overtuigd liquidaties te hebben voorkomen door

op het laatste moment in te grijpen. Zoals in Heemskerk, waar twee

twintigers uit Amsterdam-Zuidoost werden gepakt die inmiddels door

de Amsterdamse rechtbank tot zeven jaar cel zijn veroordeeld voor

een poging om vermoedelijk een voetbaltrainer van de plaatselijke

club Odin ’59 te vermoorden.

Zo wordt de strijd tegen de rondvliegende kogels op een steeds breder

front gevoerd. Toch zou het naïef zijn te denken dat een dergelijke

strijd ooit te winnen is. Zeker zolang een rijk gevuld reservoir aan

(jonge) criminelen zich eenvoudig laat werven om rivalen van hun

opdrachtgevers dood te schieten die ze zelf niet eens persoonlijk ken-

nen. Zolang zal de criminele ladder waarop zij zo graag snel stijgen,

blijven leiden naar hun en andermans ondergang.
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Liquidatie van een Solid Soldier?

Het ‘niet-zeker-weten’ en de ‘realness’ rondom de dood van
Sin

R.A. Roks *

30-jarige man komt om bij schietpartij Amsterdam-Zuidoost

De man die maandagnacht tijdens een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost

ernstig gewond raakte, is inmiddels aan zijn verwondingen bezweken. Dat

meldt de politie. Het incident gebeurde iets na 01.00 uur op een parkeer-

plaats aan de Wethouder Serrurierstraat. De politie maakte maandagoch-

tend bekend dat het slachtoffer meerdere keren is geraakt. Vlak na het

incident is de man overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij uiteindelijk

overleed. Over de toedracht van de schietpartij is vooralsnog niets bekend.

De politie heeft na het incident wel geruime tijd onderzoek gedaan op de

parkeerplaats. (Het Parool 20 augustus 2012)

In de nacht van zondag 19 op maandag 20 augustus 2012 wordt

Quincy Soetosenojo in zijn woonplaats Amsterdam van dichtbij met

meerdere kogels beschoten. Later die nacht bezwijkt hij in het zieken-

huis aan zijn verwondingen. Tijdens een etnografisch onderzoek naar

de Haagse Rollin 200 Crips (Roks 2016a, 2016b) heb ik Sin, zoals hij

door mijn respondenten werd genoemd, vooral leren kennen door de

verhalen die er over hem verteld werden. Vanwege zijn nietsontziende

manier van opereren op straat genoot hij onder leden van de Rollin

200 Crips veel aanzien. In de loop der jaren heb ik Sin verschillende

keren meegemaakt in de nabijheid van de Crips, maar bleef het bij een

begroeting en het wisselen van enkele woorden.

Omdat er vijf jaar na dato nog geen verdachte is opgepakt, kunnen

geen uitspraken gedaan worden over de motieven of beweegredenen

die ten grondslag lagen aan de aanslag op het leven van Sin. Om die

* Dr. Robby Roks is als universitair docent verbonden aan de sectie Criminologie van de
Erasmus Universiteit Rotterdam.
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reden maak ik in deze bijdrage gebruik van een vergelijkbaar paradig-

matisch vertrekpunt als Mattijs van de Port in zijn studie Geliquideerd

(2001). Het beeld dat zich volgens Van de Port opdringt na het bestu-

deren van 55 politiedossiers over liquidaties1 is dat ‘het niet-zeker-

weten rond een moordzaak een vacuüm creëert, een witte vlek die

door alle betrokkenen wordt afgedekt met geruchten, vermoedens,

gissingen, aannames, stereotyperingen, fantasieën, hypotheses, theo-

rieën en ervaringskennis’ (Van de Port 2001, p. 46). Van de Port stelt

dat dit ‘niet-zeker-weten’ een imaginaire ruimte vormt die, in een

gezamenlijk proces door criminologen, politie en justitie, de media en

misdadigers, wordt vervangen door gepostuleerde stelligheden over

het wezen van ‘de onderwereld’, de aard van haar bewoners en de rol

van geweld (p. 55).

De dood van Sin bracht tijdens mijn veldwerk een vergelijkbaar ‘niet-

zeker-weten’ aan het licht, in het bijzonder ten aanzien van de motie-

ven en achtergronden van de aanslag op zijn leven. In plaats van het

belichten van het perspectief van politie en justitie – zoals in de ana-

lyse van Van de Port (2001) – staat in deze bijdrage centraal hoe de

dood van Sin door de Rollin 200 Crips werd beleefd, geïnterpreteerd,

en hoe zij aan dit gewelddadige incident betekenis gaven. In de media

werden er verschillende (on)bewuste verklaringen aangereikt, motie-

ven gepresenteerd en diverse verbanden gesuggereerd. Met deze

openbare informatie zal worden begonnen om een beeld te schetsen

van Sin en de manier waarop hij om het leven kwam.

‘Een jongen die niet met zich laat spotten’

‘Het leek een afrekening binnen het criminele circuit, maar is dat wel

zo?’ is de vraag die presentatrice Anniko van Santen opwerpt aan het

begin van het item over de dood van Sin in het bekende televisiepro-

gramma Opsporing Verzocht op dinsdag 18 september 2012. In een

recent verschenen verkennende voorstudie over liquidaties in Neder-

land stelt Van Gestel (2017, p. 13) dat er in de criminologische context

doorgaans gebruik gemaakt wordt van ‘een afrekening in het criminele

milieu’ om het begrip liquidatie te definiëren. Breder is de definitie die

1 Zie Van de Port (2001, p. 11-55) voor een uitgebreide problematisering van de definitie
van het begrip ‘liquidatie’, alsmede de methodologische haken en ogen rondom het meten
en tellen van liquidaties.
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door de voormalige Centrale Recherche Informatiedienst gehanteerd

wordt, waarbij het gaat over ‘het in verband met (kennis omtrent)

andere misdrijven volgens plan doden van een of meer personen ten-

einde de positie van de dader/opdrachtgever binnen het criminele

milieu te vestigen, te handhaven of te verstevigen’ (Van Gestel 2017,

p. 13). Zoals Van Gestel terecht opmerkt, vereist dit dat er meer

bekend moet zijn over de achtergronden van het gewelddadige voor-

val. In het geval van Sin ontbreekt dergelijke openbare informatie,

maar uit een krantenbericht in Spits (22 februari 2013) blijkt dat de

recherche wel degelijk in een dergelijke richting denkt:

‘De recherche is ervan overtuigd dat Quincy Soetosenojo vrijwel zeker het

slachtoffer van een liquidatie moet zijn geweest. Het is duidelijk dat hij

werd opgewacht en dat er doelgericht op hem is geschoten. Er ging in

ieder geval geen ruzie aan vooraf. Hoewel hij nog kort leefde, heeft het

slachtoffer zelf niets meer over de moordaanslag kunnen zeggen.’

(Spits 22 februari 2013)

Omdat er tot op heden geen verdachte(n) is/zijn aangehouden, blijft

het onduidelijk wat de concrete motieven van de aanslag op het leven

van Sin waren. De modus operandi van de aanslag sterkt echter het

vermoeden dat het hier een liquidatie betreft.

Ondanks deze onduidelijkheid over de achtergronden of omstandig-

heden van de dodelijke schietpartij bevat de mediaberichtgeving over

de dood van Sin meerdere voorbeelden die de suggestie wekken dat er

sprake zou zijn van een ‘criminele afrekening’. Het voorbehoud van

Anniko van Santen of er wel gesproken kan worden van een afreke-

ning, dreigt naar de achtergrond te verdwijnen wanneer in het vervolg

van het item wordt belicht wat er over Sin bekend is bij de politie.

Voice-over Frits Sissing stelt dat Sin zich zou hebben ontwikkeld tot

‘een jongen die niet met zich laat spotten’, onder andere omdat hij

oprichter zou zijn van de Amsterdamse afdeling van de Crips en een

‘aspirant-lid van de veelbesproken motorclub Satudarah’. Bovendien

zou Sin ‘niet bang zijn, maar voor zijn eigen veiligheid wel altijd een

wapen bij zich dragen’. Ten slotte wordt melding gemaakt van het feit

dat Sin rapmuziek opneemt waarin ‘hij zijn gangsta levensstijl ver-

heerlijkt’, maar waarin hij ‘ook aangeeft dat zijn levensstijl hem uitein-

delijk wel eens zijn leven zou kunnen kosten’. Dezelfde thema’s

rondom de persoon van Sin vallen in de geschreven pers te herken-
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nen. Sin wordt beschreven als (aspirant-)lid van Satudarah (Algemeen

Dagblad 21 augustus 2012), ‘bendelid’ (De Telegraaf  21 augustus 2012)

en ‘gangsta-rapper’ (Het Parool  21 augustus 2012)/‘gangsterrapper’

(de Volkskrant 29 augustus 2012).

Tot aan zijn dood wist ik niet dat Sin actief was als rapper. Wel wist ik

dat hij, net als veel van mijn andere respondenten, enkele nummers

had geschreven en opgenomen. Zo had ik van Sin eerder nummers

gehoord met de Aso Bros, een groep vrienden uit de Amsterdamse

buurt Gein, en met zijn inmiddels eveneens overleden neef Iron Mike

als ‘Solid Soldiers’. In de media werd de dood van Sin echter gekop-

peld aan het feit dat hij zich bezighield met het maken van muziek.

Het Parool (21 augustus 2012) was hier het meest expliciet in:

‘Zoals gangstarappers betaamt, bezong Sin Quin het straatleven in de

Bijlmer en in Gein gevat in teksten die de talrijke pr-functionarissen van

stadsdeel Zuidoost niet erg zullen aanstaan (“Handschoen aan, bivak, klaar

voor de overval; om de hoek wordt alweer iemand neergeknald; zo’n leven

in Zuidoost, voor ons is dit normaal”). Gisternacht op dat enigszins afgele-

gen parkeerterreintje werd de geweldscultuur waarmee Soetosenojo zo had

gedweept, hem fataal. Het verhaal gaat dat de politie Soetosenojo’s kogel-

werende vest had afgepakt. Nu kijken agenten in hemdsmouwen op

gepaste afstand toe.’ (Het Parool 21 augustus 2012)

Gezien de muzikale historie van rap is het niet verwonderlijk dat er in

de media dergelijke verbanden worden geopperd.2 De suggestie die er

in de media wordt gelegd tussen de dood van Sin en de muziek die hij

maakte, hoezeer deze ook getuigt van stereotiepe ideeën over zowel

straatcultuur als rapmuziek, kan echter begrepen worden afgaande op

de paar nummers die er van Sin online te vinden zijn. In ‘Als Je Mij

Ziet’ uit 2010 – te vinden op YouTube met bijna 50.000 views – neemt

Sin op ijzingwekkende wijze een voorschot op zijn eigen gewelddadige

dood door te rappen: ‘Zet je een hit op mij, schiet me dan van dichtbij

(…). Ben niet bang voor de dood, zeker niet voor lood’ (Roks 2013,

p. 20).

2 De betekenis en invloed van de zogenoemde ‘lyrical content’ van rapteksten en hun expli-
ciete verwijzingen naar criminaliteit en geweld zijn in de Verenigde Staten herhaaldelijk
onderwerp van maatschappelijke discussies geweest (Rose 1994, p. 1-9; Van Gemert
2005). Ook in Nederland krijgt de (vermeende) relatie tussen rapmuziek en geweld om de
zoveel tijd aandacht (Roks 2013, p. 14-17).
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‘Die foto irriteert me echt’

Drie dagen nadat Sin is doodgeschoten, bezoek ik de buurt in Den

Haag die de Rollin 200 Crips hun ‘h200d’3 noemen. Het grootste deel

van de avond gaat het over de dood van Sin, waarbij door de Rollin 200

Crips nadrukkelijk gezocht wordt naar motieven en achtergronden

van het gewelddadige voorval, maar vooral ook wie de mogelijke

dader(s) zou(den) (kunnen) zijn. De gedetailleerde wijze waarop dit

gebeurde, vertoonde naar mijn idee een opmerkelijke gelijkenis met

de manier waarop de recherche in dit soort zaken doorgaans te werk

gaat: er werd nagegaan met wie Sin veel tijd doorbracht en met wie hij

conflicten had. Omdat Sin zich bewoog in verschillende kringen en

daardoor uiteenlopende loyaliteiten had, was vrijwel iedereen ver-

dacht en deden diverse vermoedens en complotten de ronde.

Behalve het voeren van gesprekken met vrienden en bekenden van

Sin, werden ook ooggetuigenverslagen in krantenberichten uitgeplo-

zen. Bovendien werden op internet verschenen foto’s van de plaats

delict uitvoerig bestudeerd. Vanwege de opstelling van de geparkeerde

auto’s en de positie van de auto’s ten opzichte van de woning van Sin

kon de schutter volgens de aanwezigen niet anders dan een bekende

van Sin zijn geweest: de plek waar de bloedsporen op de foto te vinden

zijn, suggereert immers een andere, afwijkende looproute van de par-

keerplaats naar zijn woning. Die avond – en de avonden daarna – werd

de aanslag van Sin meermaals gereconstrueerd op basis van de manier

waarop de auto’s geparkeerd stonden, aangevuld met verhalen van

vrienden en kennis en informatie uit de media. Een aantal leden lijkt

in die dagen een obsessie te ontwikkelen met een specifieke auto en

lege parkeerplaats. ‘Die foto irriteert me echt’, hoorde ik een van hen

bij herhaling zeggen. Ook het (soort) wapen en de kogels waarmee Sin

zou zijn doodgeschoten, zijn onderwerp van een levendige discussie.

Meer kennis over het type vuurwapen, het kaliber en de kogels waar-

door Sin om het leven is gekomen, zou de Rollin 200 Crips meer dui-

delijkheid geven over de dader(s).

Naast de emotionele weerslag, die in een mix van ongeloof, verdriet en

woede bij de leden van Crips viel waar te nemen, vormde de dood van

Sin ook een reden voor leider Keylow om de ‘codes’ die gelden binnen

de gang nogmaals te benadrukken:

3 Zie Roks (2016b, p. 49) voor een nadere uitleg van de term ‘h200d’.
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‘Daarom zeg ik altijd: laat weten waar je bent. Die shit kan je in leven hou-

den homie. Laat me weten waar je bent, zeg wanneer je thuis bent. Het

klinkt kinderachtig, maar die shit kan je wel in leven houden. Het klinkt

fucked up, maar dit leert jonge homies wel. Dit is geen grap, die shit is seri-

eus. Fucked up dat een homie als Sin het voorbeeld moet zijn.’ (23 augus-

tus 2012, veldwerknotitie)

Met deze opmerking biedt Keylow een inkijk in de dagelijkse gang van

zaken van de Rollin 200 Crips, waarbij leden omwille van hun eigen

veiligheid verplicht worden van zich te laten horen en te melden wan-

neer ze thuis zijn. Als Sin zich volgens Keylow aan deze code had

gehouden, dan had hij nu misschien nog geleefd. De onduidelijkheid

rondom de dood van Sin wordt hiermee afgedekt door het (Haagse)

gangleven af te schilderen als een gemeenschap met duidelijke

gedragsregels en -codes en eigen normen en waarden (Van de Port

2001, p. 48). Het zijn dergelijke klip-en-klare voorstellingen over de

gang van zaken rondom liquidaties die er volgens Van de Port op wij-

zen dat ‘we ons al volop bevinden in de imaginaire ruimte van het

“niet-zeker-weten”’ (Van de Port 2001, p. 191). Vergelijkbaar is het

betoog van Copes e.a. (2013) – net als Jimerson en Oware (2006) – dat

we hier niet te maken hebben met daadwerkelijke gedrags- of straat-

codes. Het ‘vertellen van dergelijke codes’ (Wieder 1974), zoals Keylow

in het bovenstaande citaat, moet volgens deze auteurs eerder worden

gezien als voorbeelden waarmee betrokkenen proberen om betekenis

te geven aan de wereld om hen heen en hun gedrag aan anderen uit te

leggen en te verklaren. Tegelijkertijd vormt het een manier waarop

identiteit(en) kan/kunnen worden geconstrueerd en gepresenteerd

(vgl. Roks 2015, p. 423, 2016a, p. 112).

‘Voor je het weet geef je zijn killer een hand’

Na mijn eerste bezoek aan de h200d na de dood van Sin schreef ik in

mijn dagelijkse veldwerknotities dat achterdocht en wantrouwen

– ‘tekenen van angst’ volgens Van de Port (2001, p. 109-119) – mij

opvallen als de centrale thema’s in de gesprekken tussen leden van de

Rollin 200 Crips. In een verslag van journalist Saul van Stapele, die

gezamenlijk met enkele leden van de Rollin 200 Crips de plek bezocht

waar Sin werd doodgeschoten, komt dit eveneens naar voren:
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‘“Het is raar zonder hem te komen, hier”, zegt Keylow. “Dit is zijn hood.” Hij

pakt een fles Parbo-bier en bindt er een blauwe bandana omheen die door

de Crips als hun “vlag” wordt gezien. Hij bekijkt de massa bij de wake arg-

wanend, zegt hij. “Iedereen gaat je condoleren. Voor je het weet geef je zijn

killer een hand.”’ (Van Stapele 2012)

In de dagen na de dood van Sin lijken de Rollin 200 Crips in een ‘hid-

den state of emergency’ (Van de Port 2001, p. 110) te verkeren. Waar

uitklapbare messen tot de standaarduitrusting van de leden van de

Crips behoren en menig respondent er bovendien prat op gaat ‘altijd

strapped’4 te zijn, neemt de (persoonlijke) bewapening in de periode

na de dood van Sin toe. Bovendien werd er in deze periode aan het

begin van elke avond een wapen – variërend van een honkbalknuppel

tot een klein vuurwapen – begraven in de aarde van een perkje in de

buurt. Daarnaast leek het alsof de Crips meer dan ooit letten op onbe-

kende personen. Toevallige passanten, zich van geen kwaad bewust,

worden in de gaten gehouden, korte tijd gevolgd en een enkele keer

gesommeerd om hun handen uit hun zakken te halen.

Een week na de aanslag op Sin wordt op zondag na de wekelijkse, min

of meer verplichte training in een bos aan de rand van Den Haag het

merendeel van de actieve leden naar de buurt gehaald voor een verga-

dering in een bos aan de rand van Zoetermeer. Voor vertrek wordt

iedereen verplicht zijn telefoon uit te schakelen en de batterij te ver-

wijderen. Aan een waterrand diep in het bos wordt een halve kring

gevormd rondom enkele bankjes met Keylow als het letterlijke en

figuurlijke middelpunt van de bespreking. Hij begint de vergadering

met ‘een minuut stilte voor de overleden homie’. Na de stilte vraagt hij

de aanwezigen hoe ze zich voelen. Omdat er in eerste instantie geen

reactie komt, stelt hij dezelfde vraag nog een keer. ‘Boos’, ‘fucked up’

en ‘it’s dark over here, cuzz’ wordt er door een aantal Crips uitge-

bracht. Vervolgens deelt Keylow anderhalf uur lang zijn vermoedens

en verdenkingen. Het valt mij op dat de aanwezige leden van de Crips

tijdens de vergadering erg op hun hoede lijken. Constant, bijna op het

schichtige af, kijken ze om zich heen. Overvliegende helikopters wor-

den angstvallig gevolgd. Wanneer een man aan de andere kant van het

water foto’s aan het nemen is en er flitsen van de camera zichtbaar

zijn, wordt gedacht dat zij door politie gefotografeerd worden. Na

4 ‘Strapped’ is Amerikaanse slang en deze term wordt door de leden van de Rollin 200 Crips
gebruikt om aan te geven dat ze een wapen dragen.
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anderhalf uur stelt Keylow dat er teruggegaan moet worden naar de

‘h200d’, omdat de politie het anders verdacht zou kunnen vinden dat

niemand van de Crips in de buurt aanwezig is. Als er op de parkeer-

plaats bij het bos twee mannen in een stilstaande auto zitten, wordt

direct gefluisterd dat het politie is. Een van de oudere leden, met wie ik

naar het bos ben meegereden, zet hierop zijn auto in zijn achteruit en

rijdt, in plaats van richting de uitgang van de parkeerplaats, in de rich-

ting van de auto. Hij brengt zijn wagen tot stilstand voor de gepar-

keerde auto en kijkt de mannen ongeveer tien seconden indringend

aan. Hierna rijdt hij weg. Omdat de inzittenden volgens hem ‘panieke-

rig’ keken, is hij ervan overtuigd dat ze niet van de politie zijn.

Op 29 augustus 2012 wordt Sin begraven in Amsterdam. Als ik voor het

middaguur in de buurt aankom, schijnt de zon al flink en lijkt het een

warme dag te worden. Marvin, een van de leden die al sinds halver-

wege de jaren negentig onderdeel uitmaakt van de Crips, is als eerste

aanwezig. Na een korte begroeting vraagt hij of het mij opvalt dat hij

een wapen onder zijn kleding draagt. Hij twijfelt namelijk of hij zijn jas

aan zal trekken, maar vanwege het goede weer denkt hij dat dit mis-

schien extra verdacht is. Ik geef hem in alle eerlijkheid aan dat het mij

niet was opgevallen dat hij gewapend is, onder andere vanwege het

oversized witte T-shirt dat hij draagt. Na zijn vraag valt het wel op dat

meerdere leden van de Crips grote, wijde kleding aanhebben en,

ondanks het zomerse weer, een jas dragen.

Ook op twee andere momenten die dag word ik geconfronteerd met

het wapenbezit van mijn respondenten. Als we in de auto zitten na de

begrafenis, pakt een van de leden een plastic tas met daarin een

oudere dvd-speler. Op de snelweg verwijdert hij met behulp van een

schroevendraaier een aantal kleine schroeven en schuift hij de kap van

het apparaat los. Uit zijn jaszak haalt hij een zwart vuurwapen ter

grootte van een hand. Ik schrik en probeer de spanning weg te nemen

door hem te manen voorzichtig te zijn, omdat hij mij anders beter op

de begraafplaats achter had kunnen laten. Hij lacht om mijn opmer-

king en zegt: ‘Roks, it’s on safety man, don’t worry.’ Hij stopt het

wapen in een korte, zwarte sportsok en probeert de kap van de dvd-

speler er weer op te schuiven. Het wapen lijkt echter niet goed in het

apparaat te passen en hij worstelt om enkele van de kleine schroeven

vast te maken. Bij terugkomst in de buurt wordt met enkele blauwe

kaarsen, flessen van het Surinaamse biermerk Parbo, de rouwkaart

van Sin, een zonnebril, een blauwe en zwarte bandana en – korte tijd –
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een klein vuurwapen een soort altaar gemaakt. Voor het altaar worden

in de loop van de avond meerdere (groeps)foto’s5 genomen (afbeel-

ding 1).

De dood van Sin, maar in het bijzonder het ‘niet-zeker-weten’ ten aan-

zien van de achtergronden van de aanslag op zijn leven, bood tijdens

mijn veldwerk een kijk achter de schermen van de gewelddadige per-

formances van de Haagse Crips. De mediapresentaties van de Crips

bevatten meerdere voorbeelden waarin de suggestie wordt gewekt dat

geweld aan de orde van de dag is.6 In de eerste scène van de documen-

taire Crips, Strapped ’n strong (2009) – symbolisch voor de gewapende

en krachtige indruk die de Crips willen achterlaten – betreedt leider

Keylow een woning waar de bloedsporen op de grond opgevoerd wor-

den als de stille getuigen van een uit de hand gelopen ripdeal, en zegt

hij:

5 Zie bijv. calohwagohmc.com/gallerycrips/wppaspec/oc1/lnnl/cv0/ab3/pt21.
6 Een concreet voorbeeld vormt de trailer van de documentaire uit 2009 met de in dit

opzicht betekenisvolle titel Crips, Strapped ’n strong. Te bekijken via: www. youtube. com/
watch ?v= VqPlgiY9Kx0, laatst bezocht op 17 juli 2017.

Altaar ter nagedachtenis aan Sin

29 augustus 2012 ©Robby Roks
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‘Kijk, het is denk ik duidelijk wat hier gebeurd is hè? Dit is een deal die fout

is gegaan hè? En dit soort shit gebeurt elke dag en dit soort shit is wat

mensen niet zien.’

Naast de bekendheid met geweld, wekken de Crips daarbij in de media

op tijden de indruk dat zij een zekere mate van controle ervaren over

het gebruik van geweld. In een interview met Panorama liet Keylow in

1994 optekenen:

‘[A]ls ik wil dat je morgen dood bent, dan ben je morgen dood. Als ik wil

dat je pas over een jaar aan de beurt bent, dan sterf je pas over een jaar.’

(Viering 1994, p. 41)

De nasleep van de dood van Sin gaf echter zicht op het feit dat geweld

voor de Rollin 200 Crips op tijden, net als voor andere ‘bewoners van

de onderwereld’ (Van de Port 2001, p. 120), een veel minder voorspel-

baar karakter heeft.

De ‘realness’ van de dood van Sin

In de maanden na de begrafenis van Sin wordt de term ‘real’ een aan-

tal maal nadrukkelijk gerelateerd aan zijn dood. Ongeveer twee weken

na het overlijden van Sin lijkt een deel van de achterdocht en het wan-

trouwen, alhoewel er nog steeds op dagelijkse basis gespeculeerd

wordt over de daders en het motief van de aanslag, bij de Rollin 200

Crips geleidelijk aan weg te ebben. Een aantal Crips lijkt niet of nau-

welijks meer te reageren op onbekende passanten of langsrijdende

scooters in de buurt. In tegenstelling tot de alertheid die ze in de

weken daarvoor tentoonspreidden, hangen ze nu onderuitgezakt

tegen het stalen hekwerk in de buurt. Ze praten hardop, lachen, roken

en luisteren ondertussen naar muziek die uit de speaker van een

mobiele telefoon komt. Dit alles tot ergernis van leider Keylow, die

hun toeschreeuwt: ‘De homie is dood man, keep it real alsjeblieft!’ De
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gewelddadige dood van Sin wordt daarbij ingezet om de jongere

leden7 te disciplineren om zich overeenkomstig het beeld van een

‘echte’ gang te gedragen.

De vraag wat er in deze specifieke context beschouwd moet worden

als ‘real’, is echter niet eenvoudig te beantwoorden. In Real gangstas

(2012, p. 77) wijst Lauger op een zogenaamde dilution narrative: ‘a

collective, though fragmented attempt by those invested in street life

and street gangs to ascribe meaning to various collectivities that inha-

bit their surroundings’. Omdat veel jongeren in de stedelijke context

het straat- en gangleven hebben omarmd, dreigt de manier waarop zij

hier invulling aan geven steeds meer verwijderd te raken van de ‘pure’,

‘originele’, ‘ideale’ of ‘echte’ voorbeelden. Dat geldt in Indianapolis,

waar Lauger zijn onderzoek deed en waar gesproken kan worden van

een ‘intergang environment’ (Lauger 2012, p. 3-5), maar misschien

nog wel nadrukkelijker in (Europese) landen, waar het beeld van wat

er beschouwd moet worden als een ‘echte’ gang vooral ingegeven

wordt door de stereotiepe beeldvorming over gangs in de populaire

cultuur (Ferrell e.a. 2008, p. 129). Het originele beeld en de verbeelding

zijn in dat laatste geval op een dergelijk complexe manier verstrengeld

geraakt – waarvan de casus van de Rollin 200 Crips een goed voorbeeld

is (Van Gemert e.a. 2016) – dat het onderscheid tussen ‘real’ en ‘fake’

eigenlijk niet langer valt te maken. Toch zijn dit termen die op straat in

Nederland, en niet alleen door de Rollin 200 Crips, gebruikt worden als

‘boundary work’ (Lauger 2012, p. 99).

De ‘realness’ van de dood van Sin werd ook gebruikt om te verklaren

waarom er in korte tijd veranderingen plaatsvonden in de samenstel-

ling van de gang. Alhoewel alle leden onder de indruk waren van de

gewelddadige dood van Sin, kwam dit op verschillende manieren tot

uitdrukking. Oudere Crips benadrukten richting mij, maar ook rich-

ting jongere leden, dat zij de nodige ervaring hadden met vrienden die

door geweld om het leven waren gekomen. Een enkeling gaf expliciet

aan dat hij het ‘gewend’ was, of dat de dood van Sin hem dermate

rauw op zijn dak viel dat hij nachtenlang niet kon slapen en regelmatig

7 In mijn proefschrift maak ik een onderscheid tussen de verschillende generaties Crips.
Allereerst zijn er de ‘Crips van het eerste uur’, die sinds eind jaren tachtig/begin jaren
negentig onderdeel uitmaken van de gang en zijn opgegroeid in of rondom de buurt die
de Crips zien als hun uitvalsbasis. De leeftijd van deze leden ligt rond de 40 jaar. De
tweede generatie Crips, waartoe ik Sin reken, is via leden van het eerste uur bij de Crips
terechtgekomen. Deze leden variëren in leeftijd van rond de 20 tot begin 30 (Roks 2016a,
p. 38-44).
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moest huilen. In de maanden na de dood van Sin vallen er in toene-

mende mate conflicten waar te nemen tussen leden van de Crips, die

er uiteindelijk in resulteren dat meerdere jongere leden afstand

nemen van de Rollin 200 Crips. Bij de nog actieve leden wordt hun ver-

trek nadrukkelijk gekoppeld aan de dood van Sin. Rick, een van de

Crips van het eerste uur, zegt bijvoorbeeld:

‘Zo gaat dat eigenlijk altijd. Eigenlijk na … Eigenlijk na Sin, dan wordt het

te real. Dan moeten ze opeens allemaal zogenaamd werken. Maar politie

weet dat ook hè, daarom hebben ze het altijd over de harde kern.’

(20 december 2012, gesprek met Rick)

In een overzicht van wetenschappelijk onderzoek naar gangs, extre-

mistische en radicale groeperingen laat Harris (2015, p. 45-46) zien dat

de confrontatie met geweld een van de redenen vormt waarom men-

sen afstand (willen) nemen van dergelijke groepen. Met de vertrokken

leden spreek ik uitvoerig over hun ervaringen als onderdeel van de

Crips. Het merendeel is teleurgesteld over de dagelijkse gang van

zaken en het gebrek aan financiële vooruitgang (Roks 2016a, p. 227-

249). Geen van hen wijst in de persoonlijke en soms emotionele

gesprekken die we voeren echter expliciet op de rol van de dood van

Sin in hun beslissing om de Crips de rug toe te keren.8

Sinds de Rollin 200 Crips met enige regelmaat in de media verschij-

nen, valt hun de nodige scepsis ten deel ten aanzien van de (geweldda-

dige) manier waarop zij zich als Nederlandse ‘gang’ presenteren. In de

media, maar ook tijdens mijn veldwerk, vormde geweld steevast het

antwoord op vermeende twijfels over de geloofwaardigheid of authen-

ticiteit van uitspraken over het ‘gangleven’ in Nederland. Tijdens een

aflevering van Moccah op televisiezender The Box in 2005 zegt Keylow:

‘Weet je, ik bedoel, je hoort veel mensen zeggen dit Amerika nadoen, dat

Amerika nadoen, maar Europese kogels maken ook mensen dood.’

Geweld heeft in dit geval een transformative magic en kan comic-book

symbolism tot leven brengen (Katz 1988, p. 129-131; Van Hellemont

2015, p. 191-224). Ook van de dood van Sin ging een dergelijke over-

stijgende ‘realness’ uit. In de periode na de dood van Sin werd duide-

8 Daarmee is overigens niet gezegd dat dit gewelddadige voorval geen rol van betekenis
heeft gespeeld in het verlaten van de Rollin 200 Crips.
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lijk hoe belangrijk hij was voor de leden van de Rollin 200 Crips en

hoeveel status en respect hij bij hen had opgebouwd. Op sociale media

valt geregeld te lezen dat er aan Sin gedacht wordt (‘R.I.P. Sin nog-

steeds #ektesoldaat’ – 6 augustus 2013, 16:18) en wordt zijn dood jaar-

lijks herdacht. De website van Caloh Wagoh Main Triad MC, een

recent opgerichte outlaw motorcycle gang waar enkele prominente

leden van de Rollin 200 Crips deel van uitmaken, bevat een pagina die

is opgedragen aan alle ‘cuzzo’s die we door de jaren heen helaas zijn

verloren. Zij zullen nooit worden vergeten.’ Onder een foto van Sin

staat het onderschrift ‘Triad In Peace Sin Locc’. Ten slotte leeft de her-

innering aan Sin ook voort in de namen van enkele zoons van mijn

respondenten, die zijn vernoemd naar ofwel zijn wettelijke voornaam,

ofwel zijn straatnaam.

Tot besluit

In deze bijdrage beschreef ik de manieren waarop de dood van Sin

door de Rollin 200 Crips werd geïnterpreteerd en hoe zij hier betekenis

aan gaven. Rondom de dood van Sin vallen verschillende ‘narratives as

interpretation’ (Presser 2009, p. 182; Presser & Sandberg 2015) te her-

kennen. Aan de ene kant geven de post-factumspeculaties en -geruch-

ten, maar ook het benadrukken van straatcodes, zicht op het ‘niet-

zeker-weten’ ten aanzien van de achtergronden van de gewelddadige

dood van Sin. De achterdocht en argwaan, alsmede de tijdelijk toege-

nomen (persoonlijke) bewapening, tonen dat de Rollin 200 Crips,

anders dan de instrumentele logica die geweld tijdens mijn veldwerk

of in de mediapresentaties soms toegedicht kreeg, zich geconfronteerd

zagen met het grillige karakter van geweld op straat.

Naast de onzekerheid van het ‘niet-zeker-weten’ produceerde de dood

van Sin een aantal narratieven over de ‘realness’ van het Haagse

straatleven. Volgens een deel van mijn respondenten – voornamelijk

de Crips van het eerste uur – lag de dood van Sin aan de basis van het

vertrek van meerdere (jongere) leden in korte tijd. Hierbij werd een

onderscheid gemaakt tussen de Crips die ‘real’ bleken en bleven en de

‘fake’ leden die uiteindelijk niet geschikt bleken voor de harde realiteit

van het Haagse gangleven. De vertrokken leden gaven echter andere

redenen voor het verlaten van de Crips en brachten dit niet (direct) in

verband met de dood van Sin. Door jong en oud, zowel de actieve als
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de vertrokken Crips, werd Sin gezien als ‘real’ en genoot hij bijzonder

veel respect. Deze ‘realness’ maakt dat Sin tot lang na zijn dood herin-

nerd zal worden. De dood van Sin, en de verhalen die verteld zullen

worden over zijn persoon en de omstandigheden waaronder hij het

leven liet, kan ten slotte worden geïnterpreteerd als een bevestiging

van de gewelddadige context waarin de Rollin 200 Crips zich begeven

(Roks 2016a, p. 185). Om deze redenen vertegenwoordigt de dood van

Sin een indrukwekkend en betekenisvol moment tijdens mijn veld-

werk en, meer in het algemeen, in de geschiedenis van de Haagse Rol-

lin 200 Crips.
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Spreken is lood

Kan de overheid bedreigde getuigen beschermen?

G. Leistra *

Wie bij de politie een belastende verklaring aflegt over liquidaties, is

zijn leven niet langer zeker. Criminelen hebben een bloedhekel aan

handlangers die uit de school klappen. In het hoger beroep van het

Passage-proces – een jarenlang voortslepende zaak over zeven liquida-

ties in het Amsterdamse milieu – leidde informatie van de kroongetui-

gen Peter la Serpe en Fred Ros in juni 2017 tot vier levenslange veroor-

delingen. De twee ‘spijtoptanten’ lopen groot gevaar om nu zelf geli-

quideerd te worden. In hoeverre kan de overheid bedreigde getuigen

bescherming bieden? Wie komen er in aanmerking voor bescherming

en waar bestaat die uit? Kan de overheid liquidaties van bedreigde

getuigen voorkomen? En: hoe denken criminelen over bescherming

door de politie?

Spreken is lood

Praten met de politie wordt in het milieu beschouwd als een dood-

zonde. Onder criminelen geldt: ‘spreken is lood, zwijgen is goud’. De

in juni 2015 in Zaandam geliquideerde Amsterdamse beroepscrimi-

neel Lucas Boom droeg een veelzeggende tattoo op zijn bovenarm:

‘wie zwijgt blijft leven’. Een getuige vormt een levensgroot gevaar voor

de criminelen over wie hij uit de school klapt. Wie met de politie praat,

loopt het risico dat hij vroeg of laat de kogel krijgt. Tenzij hij onder-

duikt in een ver buitenland – onder meer Dubai, Panama en Colombia

zijn populaire schuilplaatsen – of kiest voor bescherming door de poli-

tie.

* Drs. Gerlof Leistra werkt als misdaadverslaggever voor Elsevier Weekblad. Hij doet
onderzoek naar moord en doodslag en schreef een aantal boeken over dat onderwerp.
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In Nederland komen getuigen in aanmerking voor bescherming als

sprake is van ‘een ernstige en serieuze dreiging die het gevolg is van

het verlenen van medewerking aan de opsporing of vervolging van

strafbare feiten’. Voor het Openbaar Ministerie (OM) zijn die getuigen

goud waard. Dat geldt helemaal voor onderzoeken naar liquidaties.

Zonder de verklaringen van (kroon)getuigen ontbreekt veelal het

bewijs om een zaak rond te krijgen en blijven de opdrachtgevers bui-

ten schot.

Veel burgers vinden dat criminelen het maar lekker zelf moeten uit-

zoeken: ‘Laat ze elkaar maar afmaken. Opgeruimd staat netjes.’ Maar

dat is te simpel. Los van het gevaar dat onschuldige passanten lopen

om het slachtoffer te worden van bij een liquidatie rondvliegende

kogels, kan de Staat in het geval van een concrete dreiging niet rustig

achteroverleunen.

De politie kan ervoor kiezen een zaak ‘stuk te maken’ als er informatie

is over een voorgenomen liquidatie. Op grond van afgeluisterde

gesprekken, observaties en tips van informanten weet de recherche

vaak vrij goed wat er achter de schermen speelt. Een aantal keren per

jaar waarschuwt het Team Criminele Inlichtingen van de recherche

criminelen en hun beoogde slachtoffers. Soms onderschept een arres-

tatieteam de vermeende huurmoordenaars op de valreep. Voorzien

van volautomatische wapens en plastic handschoenen waren die al op

weg in een gestolen auto, met in de achterbak een jerrycan benzine

om de vluchtwagen na de liquidatie in brand te steken.

Toch gebeurt het geregeld dat criminelen die met de politie praten – of

van wie hun maten dat vermoeden – uit de weg worden geruimd. In

haar boek Deals met justitie. Van infiltrant ‘Haagse Kees’ tot kroonge-

tuige Peter la S. (2009) zet journalist Marian Husken van Vrij Neder-

land een aantal van die liquidaties op een rijtje. Het is een huivering-

wekkend dodenlijstje, dat moeiteloos valt uit te breiden met recente

liquidaties, bijvoorbeeld als onderdeel van de Mocro-oorlog. Dat is

een machtsstrijd tussen twee grotendeels Marokkaanse criminele

groeperingen die nu al tien jaar duurt en, zoals Parool-journalist Paul

Vugts schrijft in zijn nieuwste boek Afrekeningen. De onderwereldoor-

log op straat en in de rechtszaal (2017), al tientallen jonge slachtoffers

heeft geëist.
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Zorgplicht

Voor bedreigde getuigen heeft de overheid een zorgplicht, die

beschreven staat in het Besluit getuigenbescherming (art. 226l van het

Wetboek van Strafvordering). De zorgplicht geldt ook voor personen

die zo dicht bij de getuigen staan dat ze als gevolg van die relatie

gevaar lopen.

Een speciale afdeling van het Landelijk Parket van het OM adviseert op

grond van een dreigingsanalyse over de invulling en naleving van de

zorgplicht. Daarbij gaat men niet over één nacht ijs. Gekeken wordt of

de verklaringen relevant zijn voor de strafzaak en voldoende steun vin-

den in ander bewijsmateriaal. Ook wordt ingeschat wat de consequen-

ties zijn voor de getuige als deze worden gebruikt in het strafproces.

De motivatie en psychische gesteldheid van de potentiële getuige wor-

den onderzocht, zijn gezins- en familieomstandigheden en zijn finan-

ciële situatie.

Het College van Procureurs-Generaal – de top van het OM – beslist

over opname in een beschermingstraject. De officier van justitie die

zich bezighoudt met de uitvoering van de getuigenbescherming is niet

de zaaksofficier. Die laatste heeft geen invloed op de beschermings-

maatregelen en draagt geen enkele kennis van het traject om de

indruk te voorkomen dat het OM getuigen beloont in ruil voor

beschuldigingen.

In het Passage-proces leverde die scheiding van verantwoordelijkhe-

den voortdurend gedoe op. Bij de start van het proces in 2009 was er

nog geen sprake van een afgeronde deal met La Serpe, terwijl zijn ver-

klaringen al aan het strafdossier waren toegevoegd. La Serpe buitte die

situatie geslepen uit, tot ergernis van de zaaksofficieren. De angst

bestond dat er geen akkoord zou komen en zijn verklaringen niet

mochten worden gebruikt. De definitieve overeenkomst tekende hij

eind mei 2012.

Vormen van bescherming

De bescherming van bedreigde getuigen kent allerlei varianten. Afhan-

kelijk van de ernst van de dreiging kan die worden ‘opgeschaald’.

Meest simpele vorm is de noodknop: bij dreigend onheil is er direct

contact met de meldkamer op het politiebureau. Ook is er de moge-
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lijkheid van elektronische beveiliging met camera’s en sensoren. Gere-

geld een politieauto door de straat geeft een gevoel van veiligheid aan

het beoogde slachtoffer en is een waarschuwing aan het adres van

eventuele aanslagplegers. Nog een stap verder is een politiepost voor

de deur met zwaarbewapende agenten.

Wanneer de veiligheid ondanks deze maatregelen onvoldoende kan

worden gewaarborgd, geeft de politie potentiële doelwitten het advies

onder te duiken, zo nodig in het buitenland.

Volgende niveau is persoonsbeveiliging: een paar goedgetrainde leden

van een speciale afdeling van de politie zorgen voor begeleiding bui-

ten de deur en voor vervoer in gepantserde wagens.

De ultieme vorm van beveiliging is opname in het Getuigenbescher-

mingsprogramma. In Het Tijdschrift voor de Politie werd dat ooit

omschreven als het ‘speciale verdwijnprogramma van justitie’. Het is

afgekeken van de Amerikanen, die er in 1970 mee begonnen. Binnen

Europa was Italië in 1991 het eerste land met zo’n programma. In

Nederland bestaat het sinds 1996.

Ook het programma van getuigenbescherming kent allerlei varianten.

Zo nodig krijgen getuigen een nieuwe identiteit en leven onder een

andere naam en elders verder, maar dat gebeurt niet meteen. Het

betekent immers een enorme ingreep in het leven van de crimineel,

zijn gezin en familie. Niet voor niets wordt gesproken van een ‘sociale

dood en hergeboorte’.

De eerste kroongetuige die in het programma werd opgenomen, was

Ad Karman. Midden jaren negentig legde hij belastende verklaringen

af tegen drugsbaron Johan Verhoek alias De Hakkelaar. Aanvankelijk

was het programma ‘improviseren met de Pritt-stift en de plaksnor’,

zei Karmans advocaat Marcel van Gessel in 2009 tegen Husken.

De kleurrijke Utrechtse strafpleiter Piet Doedens – een van de advoca-

ten in de megazaak tegen De Hakkelaar en zijn bende – had geen hoge

pet op van het programma. ‘Binnen de kortste keren weet het milieu

waar iemand is ondergebracht. Vaak ergens boven een café.’

Concrete informatie over de verblijfplaats van beschermde getuigen

houden politie en justitie geheim. Vaak worden ze uiteindelijk ‘overge-

nomen’ door bevriende diensten in het buitenland, onder meer in

Duitsland, Amerika, Canada, Australië en een aantal Aziatische lan-

den. Omgekeerd verstopt Nederland getuigen uit buitenlandse strafza-

ken. Nederland is te klein om ernstig bedreigde getuigen langdurig te
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verstoppen. Er zijn al tien jaar plannen om een Europees bescher-

mingsprogramma op te zetten, maar dat is er nog altijd niet.

Volgens de auteurs van een artikel in Het Tijdschrift voor de Politie

(2010) waren van 1995 tot 2010 ruim 200 getuigen voor korte of langere

tijd opgenomen in totaal 108 Nederlandse en 36 internationale pro-

gramma’s. Ruim 80% van de beschermde getuigen heeft criminele

antecedenten. Een derde van hen is verdachte in de zaak waarover ze

verklaren. Volgens een later onderzoek van wetenschappers van de

Universiteit van Twente (Beune & Giebels 2012) gaat het in vier vijfde

van de gevallen om mannen en is de gemiddelde leeftijd 46.

Hoe staan bedreigde personen tegenover bescherming?

De zorgplicht van de overheid levert in de praktijk vaak grote spanning

op met de drang naar autonomie van bedreigde criminelen. Die laat-

sten houden de zaken het liefst in eigen hand. In Deals met justitie

citeert Husken een bedreigde crimineel die bescherming door de over-

heid afsloeg, informant Ton L. alias De Ster. Een getuigenbescher-

mingsprogramma betekende volgens hem

‘dat je op een lullig flatje in Ede terechtkomt. Maar in zoiets stop ik mijn

hond nog niet. Je verbergen in het buitenland kun je ook niet eeuwig. Je

hebt toch familie en vrienden die je niet in de steek wilt laten.’

Criminelen hechten aan hun vrijgevochten leefstijl. De politie zien ze

als de vijand. Ze regelen hun beveiliging zelf wel. Maar dat is nog niet

zo eenvoudig. Ze moeten altijd over hun schouder kijken, vermomd

over straat, geregeld van auto wisselen en geen vaste routes rijden. Wie

het kan betalen, laat zich omringen door bewapende bodyguards, rijdt

in een gepantserde auto en draagt een kogelwerend vest.

Eén moment van onachtzaamheid kan fataal zijn. Thomas van der Bijl,

die bij de politie kluisverklaringen had afgelegd over de rol van Willem

Holleeder bij onder meer de liquidatie van Cor van Hout begin 2003,

werd in april 2006 geliquideerd in zijn café in Amsterdam-West, terwijl

hij in de vroege ochtend stond te stofzuigen. In de maanden vooraf-

gaand aan zijn dood voelde hij zich een levende schietschijf. Hij had

maatregelen getroffen, maar die bleken niet afdoende. Thuis bij zijn
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weduwe in Zwanenburg hangt zijn loodzware, zwarte kogelwerende

jas nog altijd aan de kapstok.

Ex-crimineel Martin Kok bracht Van der Bijls weduwe af en toe geld.

Bijna tien jaar later weigerde hijzelf ondanks concrete bedreigingen en

twee mislukte aanslagen permanente persoonsbeveiliging. Kok wist

dat hij gevaar liep door op zijn misdaadsite Vlinderscrime vermeende

opdrachtgevers van liquidaties met naam en toenaam te noemen. Eén

van hen had volgens Kok een prijs op zijn hoofd van 10 miljoen:

‘Niemand durft zijn naam ook maar te noemen, want voor je het weet lig je

onder de grond met een paar kogels, of zit er een bom onder je auto en lig

je op het kerkhof.’

Na een halfslachtige schietpartij op zijn huis en een verijdelde bom-

aanslag op zijn auto was het de derde keer wel raak: in december 2016

werd Kok op de parkeerplaats van zijn favoriete seksclub in Laren ach-

ter het stuur in zijn auto geliquideerd.

Geld voor eigen beveiliging

Kok was niet de enige die niet in het programma voor beschermde

getuigen wilde. De twee zussen en een ex-vriendin van Willem Hollee-

der weigeren van de aardbodem te verdwijnen. De politie houdt een

oogje in het zeil, maar de vrouwen moeten in de praktijk vooral voor

hun eigen veiligheid zorgen. In interviews vertelde Astrid Holleeder

dat ze geregeld verhuist, nooit lang in dezelfde auto rijdt en op straat

boven haar kogelwerende vest altijd een nekbeschermer draagt.

Sommige bedreigde getuigen vragen justitie geld om hun eigen bevei-

liging te regelen. Een hilarisch voorbeeld was ‘Haagse Kees’. Via een

open telefoonlijn hadden rechercheurs over zijn identiteit gespecu-

leerd, waardoor zijn leven gevaar zou lopen. Na de ontbinding van het

in opspraak geraakte Interregionaal Rechercheteam (IRT) in de zomer

van 1994 eiste hij van justitie 2 miljoen gulden om in het buitenland te

kunnen onderduiken. Op haar eerste werkdag als minister van Justitie

tekende Winnie Sorgdrager (D66) een akte van dading en was Kees in

één klap 2 miljoen rijker. Een maand later kocht hij op naam van zijn

vriendin een villa in Naaldwijk. Het geveinsde gevaar viel blijkbaar wel
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mee: onder zijn eigen naam en adres adverteerde Kees doodleuk als

postduivenhouder.

Peter la Serpe meldde zich in 2006 bij de politie met nog niet bekende

informatie over de liquidatie van drugshandelaar Kees Houtman in

2005 in Amsterdam en over andere liquidaties. Naast de toezegging

van justitie om de helft van de gebruikelijke gevangenisstraf te eisen,

bedong hij een ‘vergoeding’ van € 1,4 miljoen om zijn eigen veilig-

heidsmaatregelen te treffen. Ros sloot in 2014 een deal als kroonge-

tuige, tot grote ergernis van de advocaten van zijn medeverdachten.

De getuigenissen van La Serpe en Ros speelden een belangrijke rol in

de uiteindelijke veroordelingen in hoger beroep van de hoofdverdach-

ten in het Passage-proces in juni 2017.

Volstaat de huidige regeling?

Voor zover bekend zijn er geen liquidaties van personen die in het pro-

gramma voor beschermde getuigen zijn opgenomen. In die zin is de

regeling een succes. Maar er is ook kritiek. Wie tevreden is over de

beveiliging, zwijgt in alle talen. Dat is ook onderdeel van de deal.

Alleen de fouten komen naar buiten. ‘De gevallen waarin het misgaat

worden door de media enorm opgeblazen’, zei verantwoordelijk offi-

cier van justitie Marjolein Verwiel in 2014 in NRC Handelsblad.

‘Maar ruzies over beschermde getuigen zijn uitzonderlijke incidenten. Ver-

reweg de meeste beschermde getuigen doen probleemloos hun ding: het

afleggen van verklaringen in de rechtszaal.’

Opname in het programma voor getuigenbescherming is geen garan-

tie voor een luizenleven. De betrokkenen zitten niet de hele dag op

een bountyeiland achter een cocktail van de zon te genieten.

Oud-advocaat Bram Zeegers – die sprak over de liquidatie van zijn

vriend Willem Endstra in 2004 en de bedreigingen door Willem Hollee-

der – stapte in 2007 voortijdig uit het programma. Hij was onderge-

bracht in een familiehotel in Oosterbeek, maar miste naar eigen zeg-

gen Amsterdam en zijn kinderen. Hij overleed in 2007 onder mysteri-

euze omstandigheden aan een overdosis xtc.

Een andere spijtoptant was de Antilliaanse kroongetuige Angelo Diaz.

Na zijn belastende verklaringen tegen de Hells Angels over een drie-
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voudige broedermoord in 2004 in Limburg was hij met zijn vriendin

opgenomen in het programma en na de nodige omzwervingen onder-

gebracht in Wenen. Ze moesten leven van € 750 in de maand en dat

zag Diaz niet zitten. In december 2007 werd hij na het zoveelste con-

flict uit het programma gegooid. Hij kreeg zijn paspoort mee en een

klein bedrag om zich het eerste halfjaar te redden. Naar verluidt zit

Diaz nu ergens in Zuid-Amerika.

Veel advocaten weigeren kroongetuigen bij te staan. In voorkomende

gevallen raadt hij zijn cliënten af een deal met justitie te sluiten, zegt

een Amsterdamse advocaat met kennis van zaken:

‘De bescherming is amateuristisch en zodra de rechtszaak is afgerond,

wordt de getuige aan zijn lot overgelaten.’

Duur van de regeling

In principe zijn de maatregelen van tijdelijke aard. Ze komen te verval-

len zodra de bedreigde persoon in staat is om veilig op eigen benen te

staan, schrijft Miriam Korten – werkzaam bij het Parket-Generaal van

het OM – in haar proefschrift Getuigenbescherming in Nederland

(2015).

‘Het stellen van een termijn aan de duur van beschermingsmaatregelen kan

een extra stimulans vormen om dit doel te bereiken. Het schept bovendien

duidelijkheid voor alle bij het beschermingstraject betrokken partijen.’

De zorgplicht is lastig op details te regelen, omdat personen en zaken

sterk verschillen. Een termijn van twee jaar vindt Korten redelijk, met

tweemaal een verlengingsmogelijkheid van een jaar. Dat traject kan

worden verlengd wanneer zich onverwachte omstandigheden voor-

doen die ‘redelijkerwijs het ingrijpen van de overheid verlangen’.

Gemiddeld duurt de getuigenbescherming 3,2 jaar, zo bleek in 2012 uit

een onderzoek van de Universiteit van Twente. Daarna is er zorg op

afstand: na beëindiging van de bescherming krijgen de betrokkenen

een telefoonnummer dat zij in geval van nood kunnen bellen.
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Conclusies

De overheid heeft een zorgplicht voor getuigen die door hun mede-

werking aan de opsporing of vervolging van strafbare feiten ernstig

bedreigd worden. In het uiterste geval komen zij in aanmerking voor

opname in een programma voor beschermde getuigen. Dat vereist een

andere leefwijze: sober en zonder spanning. Het enthousiasme bij cri-

minelen en hun raadslieden om een deal te sluiten is daardoor gering.

Een deal met moordenaars, zoals in het Passage-proces met Peter La

Serpe en Fred Ros, was voor justitie een moeilijke stap. Maar zonder

hun verklaringen waren de opdrachtgevers en uitvoerders van een

reeks liquidaties onbestraft gebleven. In hoger beroep liet het hof de

deals overeind. Daarmee is een nieuwe fase aangebroken in de strijd

tegen de georganiseerde misdaad. Maar het blijft een uiterste middel.

Volledige straffeloosheid in ruil voor een verklaring, zoals na het arrest

bepleit door de top van het OM, lijkt voorlopig een stap te ver. Het

woord is aan de wetgever.
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Op de grens van ideeën en daden.
Over de vervolging van het
voorbereiden van liquidaties

Een interview met OvJ Koos Plooij en advocaat Christian
Flokstra

M.P.C. Scheepmaker *

Groot was de teleurstelling bij het Openbaar Ministerie (OM) op

28 november 2016 na de uitspraak van de rechter in de zogeheten

26Koper-zaak. De Amsterdamse rechtbank sprak de vijf hoofdver-

dachten vrij van het voorbereiden van liquidaties, waardoor hun straf

veel lager uitviel (tot acht jaar cel) dan was geëist (tot zeventien jaar

cel). De verdachten werden wél veroordeeld voor deelneming aan een

criminele organisatie. Het vonnis was voor het OM aanleiding om in

hoger beroep te gaan (de behandeling daarvan is naar verwachting in

de loop van 2018). Daarnaast gaat het OM bekijken hoe de wet kan

worden aangepast, zodanig dat het eenvoudiger wordt om voorberei-

ding van liquidatie te bewijzen. Op die manier hoopt het OM een extra

middel in handen te hebben om de golf van liquidaties in de onderwe-

reld aan te pakken. Er wordt naar gestreefd om liquidaties te voorko-

men. Dat betekent dus vooraf al ingrijpen en arrestaties plegen. In de

ogen van het OM is het maatschappelijk onaanvaardbaar dat verdach-

ten van voorbereiding van een dergelijk ernstig misdrijf er met een

relatief lage straf vanaf komen.

Ik praat hierover met officier van justitie Koos Plooij en met strafrecht-

advocaat Christian Flokstra. Zij zijn beiden betrokken bij het

26Koper-proces, maar in dit interview discussiëren zij overwegend in

meer algemene zin over de (on)wenselijkheid van aanpassing van arti-

kel 46 van het Wetboek van Strafrecht (Sr). Voorop gesteld moet wor-

den dat het wetsartikel niet alleen betrekking heeft op liquidatie, maar

* Mr. drs. Marit Scheepmaker is hoofdredacteur van Justitiële verkenningen.
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op voorbereidingshandelingen van alle misdrijven waarop een maxi-

mumgevangenisstraf van acht jaar of meer staat. Het gaat dan om

delicten als moord, brandstichting, diefstal met geweld, afpersing en

gijzeling. Het artikel luidt als volgt:

‘1. Voorbereiding van een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving

een gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld is strafbaar, wanneer

de dader opzettelijk voorwerpen, stoffen, informatiedragers, ruimten of ver-

voermiddelen bestemd tot het begaan van dat misdrijf verwerft, vervaardigt,

invoert, doorvoert, uitvoert of voorhanden heeft.

2. Het maximum van de hoofdstraffen op het misdrijf gesteld wordt bij

voorbereiding met de helft verminderd.

(…)’

Artikel 46 Sr was het eerste wetsartikel dat voorbereidingshandelingen

strafbaar stelde. De aanleiding was de vrijspraak van vier mannen die

waren gearresteerd toen ze in Oisterwijk voor een bankgebouw in een

busje zaten, met wapens en een plattegrond van de bank. Bij de invoe-

ring van het wetsartikel in het begin van de jaren negentig was er veel

verzet, onder andere uit wetenschappelijke hoek. Men vond het

ideeënstrafrecht.
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Plooij (legt uit):

‘Het eerste probleem met dit artikel is dat het OM altijd moet bewijzen

wélk misdrijf werd voorbereid. Is het een levensdelict, een gijzeling,

bedreiging? Ten tweede zit er een beperking in het artikel, namelijk

alleen het opzettelijk voorhanden hebben van (vooral) voorwerpen is

strafbaar. De wetgever heeft strafbare voorbereiding concreet en tast-

baar willen maken om te voorkomen dat alleen maar iemands gedach-

ten of ideeën strafbaar zouden zijn. Daarom is enkel het opzettelijk

voorhanden hebben van voorwerpen strafbaar. Als we bijvoorbeeld

alleen maar beschikken over weliswaar duidelijke telefoontaps, maar

verder geen enkele andere aanwijzing, dan lukt het niet om daar een

zaak van te maken. Een derde punt is de formulering dat het voorwerp

“bestemd moet zijn tot het begaan van dat misdrijf”. Soms is het inge-

wikkeld die bestemming te bewijzen. Als een verdachte zwijgt, moet je

dat ergens anders uit afleiden. Wat voor soort voorwerp is het, hoe

komt het gebruik ervan over op de gemiddelde burger?

Er zijn verschillende aspecten waar de rechter naar pleegt te kijken om

te beslissen wat de bestemming van het voorwerp/de voorwerpen

was. Ten eerste kan de bestemming objectief uit het voorwerp of de

combinatie van de voorwerpen blijken. Denk aan een handgranaat of

een vuurwapen met geluiddemper. Als de objectieve bestemming niet

zo duidelijk is, moet meer gekeken worden naar de subjectieve

bestemming die er door de verdachte aan gegeven is. Zo hoef je niet

bij elk vuurwapen per se te denken aan moord: het kan bedoeld zijn

voor een overval om er iemand mee te bedreigen. Denk ook aan objec-

tief minder duidelijke voorwerpen, zoals een auto, een peilbaken, een

telefoon.

Dan is het voor de rechter nodig om meer te weten te komen van een

verdachte. Denk aan afgeluisterde gesprekken, e-mailverkeer, notities,

wat er ook maar is aan communicatie of andere context.

Het huidige artikel 46 Sr kent dus veel beperkingen en daar zoekt het

OM een oplossing voor in de vorm van een andere redactie van het

artikel. Je leest soms in uitspraken in eerste aanleg van rechtbanken en

ook in hoger beroep dat het buiten twijfel staat dat de verdachte iets

ernstigs van plan was. Maar als de rechter niet kan vaststellen welk

(soort) misdrijf, dan schiet de wet tekort. Dan zie je dat verdachten bij-

voorbeeld enkel voor wapenbezit worden veroordeeld, zonder de cri-

minele context die zo belangrijk is. Een tas vol wapens in een auto?
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Dan zit iemand zo’n een tot twee jaar. Of een veroordeling voor heling

van een gestolen auto: hooguit een paar maanden. Ik vind dat maat-

schappelijk onaanvaardbaar. Het doet geen recht aan wat er werkelijk

aan de hand is.’

Flokstra:

‘Voorop gesteld: het strafrecht werkt in mijn visie niet zo dat het in alle

gevallen op de maatschappelijk gewenste of door OM gewenste wijze

kan worden ingezet. Of dat het altijd op de gewenste wijze uitwerkt.

Het OM zou moeten accepteren dat je niet voor elke situatie een straf-

baarstelling kunt bedenken die daarop past. De beperkingen van arti-

kel 46 Sr zijn er niet voor niets. Die zijn niet aangebracht met het doel

om de opsporing te bemoeilijken. De wetgever heeft die beperkingen

namelijk heel goed voor ogen gehad. Het zijn ook geen beperkingen

die zijn aangebracht zonder de wetenschap die we nu hebben, zoals

bijvoorbeeld een feitencomplex als in de 26Koper-zaak. Het feiten-

complex in die zaak is dan ook helemaal niet zo bijzonder.

Waarom zijn die beperkingen er? Om de betrouwbaarheid van de

bewijsbeslissing te garanderen, zodat mensen niet worden veroor-

deeld voor hun ideeën, maar voor hun daden. Strafbare voorbereiding

zit nu eenmaal op dat snijvlak van het vervolgen van ideeën of van

daden. En juist daarom zijn die beperkingen er.

Dat leidt per definitie tot situaties waarin verdachten vrijuit gaan en

niet worden veroordeeld voor hetgeen waarvan ze worden beschul-

digd. Als ik Koos hoor zeggen: “het doet geen recht aan wat er werke-

lijk aan de hand was”, dan begrijp ik dat wel vanuit OM-perspectief.

Maar het hele punt is nu juist dat het aan de rechter is om vast te stel-

len “wat er werkelijk aan de hand was”. En als de rechter dat niet kan

vaststellen, dan moet de verdachte worden vrijgesproken.

Meer concreet: de beperking van artikel 46 Sr is gelegen in het feit dat

moet worden aangetoond welk misdrijf werd voorbereid. Dat is ook

terecht, als je kijkt naar de maximumstraffen voor verschillende delic-

ten. Moord (maximum levenslang) is toch heel anders dan een overval

(maximum tussen zes en vijftien jaar). Daar zit dus een enorme diffe-

rentiatie in. Als je niet kunt vaststellen welk concreet misdrijf werd

voorbereid, hoe ga je dan de strafwaardigheid bepalen? Wat dat betreft
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is de strafbare voorbereiding niet anders dan ieder ander strafbaar feit

dat bewezen moet worden voor een veroordeling.

Voor wat betreft de nadruk op de voorwerpen in artikel 46 Sr en de

handelingen die met die voorwerpen zijn verricht, waarbij als onder-

grens geldt het enkel voorhanden hebben. Daar zit denk ik het pro-

bleem helemaal niet. Wanneer komt dat nu voor, dat er geen voorwer-

pen zijn die gebruikt worden in de vermeende voorbereiding? In bij-

voorbeeld de 26Koper-zaak waren er meer dan voldoende voorwerpen

zoals wapens, auto’s en bakens – er waren dus genoeg voorwerpen die

de verdachten in de visie van het OM ter voorbereiding van moord

voorhanden hadden.

Op het moment dat intenties uitgesproken in een tapgesprek al vol-

doende zijn voor vervolging, ja, dan zit je in het ideeënstrafrecht. Koos

zou kunnen zeggen: “Als zoiets wordt uitgesproken tussen twee topcri-

minelen dan weten we allebei dat zo’n plan dan ook wordt uitge-

voerd.” Ik denk: dat zou kunnen, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn.

En hoe ga je dan differentiëren tussen zo’n situatie en de situatie van

de bedrogen echtgenote die ’s avonds haar vriendin opbelt en in emo-

tie zegt: “Vanavond gaat ie eraan.” Daar komt bij dat het idee of de

intentie op zichzelf niet gevaarzettend is, dat wordt pas anders als aan

dat idee verdere vorm wordt gegeven door middel van daden.

Wat betreft de bestemming van voorwerpen, het gaat dan volgens de

jurisprudentie om het misdadige doel dat de verdachte met het

gebruik van die voorwerpen voor ogen had. Het gebruik van die goe-

deren kan de intenties van de verdachte weergeven. Als ik in een auto

zit met twee jongens en twee doorgeladen vuurwapens en een foto van

een persoon, terwijl op het moment van aanhouding naar die persoon

wordt toe gereden, dan zit je al dicht bij strafbare voorbereiding van

moord. Er spelen op dit moment verschillende van dit soort zaken.

Maar ook dan zul je moeten vaststellen dat het opzet van die ver-

dachte op moord was gericht en bijvoorbeeld niet op een beroving of

gijzeling. Als vervolgens uit berichten of afgeluisterde gesprekken

blijkt wat de intentie van die jongens was, dan is er voor het OM geen

probleem. Dan kun je in de meeste gevallen succesvol op basis van

artikel 46 vervolgen. De betrouwbaarheid van de bewijsbeslissing ver-

eist – terecht – dat buiten redelijke twijfel komt vast te staan wat de

concrete misdadige bestemming van de goederen is. Laat je dat los,

dan wordt het Russische roulette en loop je groot risico op onjuiste

veroordelingen.
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In de 26Koper-zaak zie je in mijn visie dat het OM een bewijsprobleem

heeft ten aanzien van het vermeende gronddelict: moord. De recht-

bank heeft in vonnis echter niet kunnen vaststellen dat het opzet van

de verdachten gericht was op een concrete moord. De rechtbank zegt

ervan overtuigd te zijn dat verdachten geen goede bedoelingen had-

den, maar het gronddelict is onvoldoende concreet vast komen te

staan en dus zijn de verdachten voor het zwaarste verwijt vrijgespro-

ken.’

Het OM heeft eerder gesteld dat het niet goed uit te leggen is aan de bur-

ger dat strafbare voorbereiding van een opiummisdrijf veel minder

ingewikkeld is te bewijzen dan voorbereiding van de ernstigste gewelds-

misdrijven. Het zou de bedoeling zijn om artikel 46 Sr in de lijn van

artikel 10a en 11a van de Opiumwet te herformuleren. Welk probleem

zou hiermee worden opgelost?

Plooij:

‘In artikel 10a van de Opiumwet (ingevoerd in 1985) wordt ook voor-

bereiding strafbaar gesteld, maar in veel ruimere bewoordingen. Ook

het gezamenlijk smeden van plannen, bijvoorbeeld af te leiden uit

gesprekken of andere communicatie, kan daaronder vallen. Die ruime

formulering is historisch te begrijpen vanuit het belang om internatio-

nale drugshandel te bestrijden. De wetgever meende toen ook: deze

ruime formulering is slechts op een beperkt en overzichtelijk deel van

het strafrecht van toepassing. Er bestond huiver om die ruime formu-

lering ook toe te passen bij de latere strafbaarstelling van alle misdrij-

ven waarop acht jaar of meer gevangenisstraf staat. Die “zuinigheid”

vind ik in de huidige tijd, waarin zowel de zware geweldscriminaliteit

als de professionaliteit van criminele groeperingen lijkt toe te nemen,

niet langer te verdedigen.’
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Moet dat onderscheid tussen de verschillende gronddelicten er dan

maar uit?

Plooij:

‘Daar ben ik nog niet uit. Je zou erover kunnen denken om in artikel 46

een maximumstraf van, bijvoorbeeld, tien of twaalf jaar voor voorbe-

reiding op te nemen. Het OM hoeft dan niet meer te bewijzen welk

misdrijf werd voorbereid. Maar daar hebben we tot nu toe toch niet

voor gepleit. Ik ben niet geneigd om alle misdrijven waarop acht jaar

of meer staat op één hoop te gooien. Moord is iets wezenlijks anders

dan gijzeling, bedreiging of verkrachting. We denken na over een

andere omschrijving van de strafbare gedraging, het gaat ons vooral

om de gedragingen en minder nadruk op alleen die voorwerpen en de

bestemming waar het nu steeds om draait. Maar je kunt er zeker ook

nog over discussiëren of er een ander strafmaximum zou moeten gel-

den.’

Flokstra:

‘De vergelijking met de Opiumwet gaat mijns inziens enigszins mank.

Enerzijds omdat het gronddelict waartoe wordt voorbereid in essentie

altijd helder is, namelijk een Opiumwetdelict van gelijke strafwaardige

aard, waardoor het strafmaximum dus voor al die verschillende voor-

bereidingen zes jaar is. Anderzijds omdat het “verschaffen van inlich-

tingen of gelegenheid”, zoals opgenomen in artikel 10a Opiumwet,

theoretisch geen gebruik van voorwerpen vereist. Blijkens de wetsge-

schiedenis ziet deze bepaling toch vooral op het beschikbaar stellen

van ruimtes en niet op het enkel “smeden van plannen”, zoals Koos

het net noemt.’
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Ligt het misschien meer voor de hand om de straffen voor wapenbezit

en deelneming aan een criminele organisatie te verhogen?

Flokstra:

‘Ik vind eerlijk gezegd dat daar wel valide argumenten voor te verzin-

nen zijn. Natuurlijk, de ene organisatie is de andere niet. Sommige

organisaties hebben een oogmerk op misdrijven die relatief licht zijn.

Maar als het gaat om moord, meerdere moorden zelfs, die je ook kunt

linken aan de organisatie of bepaalde mensen daarin, dan begrijp ik

dat het aan de samenleving lastig uit te leggen is dat de huidige maxi-

mumstraf maar zes jaar is.

Overigens, in z’n algemeenheid verbaas ik me wel over de maximum-

straf voor wapenbezit: vier jaar.’

Plooij:

‘Artikel 140 Sr, deelneming aan een criminele organisatie, heeft wel

geholpen in de 26Koper-zaak. Maar dat is niet altijd zo. Niet in elke

zaak waar je zou kunnen vervolgen voor voorbereidingshandelingen

van een 8+-jaarsmisdrijf is er sprake van een criminele organisatie.

Het moet gaan om meerdere personen, ten minste twee, die gedu-

rende geruime tijd een oogmerk laten zien op meerdere misdrijven.

Dus als meerdere mensen één misdrijf voorbereiden gedurende lan-

gere tijd, is er geen sprake van een criminele organisatie.

Maar stel, je hebt bewijsmiddelen in het dossier met betrekking tot het

bestaan van een criminele organisatie. Dat kan maximaal zes jaar

gevangenisstraf opleveren, voor iemand die daarin een leidende rol

heeft maximaal acht jaar. En als naast artikel 140 Sr ook nog een ander

misdrijf bewezen wordt verklaard, kan dat nog met een derde om-

hoog. Dan kom je in de buurt van elf tot twaalf jaar gevangenisstraf;

dat kan in een aantal gevallen recht doen aan de ernst van de situatie.

Want dat is waar het om gaat: dat een straf kan worden opgelegd die

daaraan recht doet. Dat kan in niet al te ernstige zaken een oplossing

zijn voor het bewijsprobleem dat ik eerder schetste, als je niet goed

kunt vaststellen welk misdrijf werd voorbereid.
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Stel dat de wetgever zou zeggen: wij zien geen heil in verruiming van

artikel 46 Sr, dan vind ik dat de strafmaat van artikel 140 Sr zou moe-

ten worden verhoogd. Het strafmaximum op wapenbezit is ook te

beperkt. Ik heb in 2001 al eens gepleit voor verhoging van de strafmaat

voor wapenbezit. Dat was naar aanleiding van de strafzaak tegen Mink

K., die werd vervolgd voor het voorhanden hebben in een pand in

Amsterdam van meer dan tweehonderd vuurwapens. Als je één wapen

hebt, is het strafmaximum vier jaar, zijn het er twee, dan komt er maxi-

maal een derde bij, dus dan zit je op vijf jaar en vier maanden. Maar

als je een heel arsenaal van honderden wapens in bezit hebt, dan blijft

het vijf jaar en vier maanden. Dat vind ik in de huidige tijd niet uit te

leggen.’

Flokstra:

‘Ik vind oprecht en in algemene zin dat het OM dít pleidooi zou moe-

ten kunnen houden. Verhoging van de strafmaat voor lidmaatschap

van een criminele organisatie en voor wapenbezit gaat voor mij dan

ook niet zozeer over 26Koper, maar kun je in voorkomende gevallen

goed op toekomstige zaken toepassen. Het pleidooi voor verruiming

van artikel 46 Sr daarentegen is in mijn visie niet doeltreffend voor de

problematiek die Koos schetst en daarnaast juridisch ongewenst.

Kijk bijvoorbeeld naar de sterkste case van het OM in de zaak 26Koper,

die van meneer B. Daar heeft de rechtbank vastgesteld dat door één of

meer verdachten op tal van manieren getracht is deze B. te lokaliseren,

maar van handelingen die gericht waren op de daadwerkelijke uitvoe-

ring van een misdrijf was geen sprake. Was er bijvoorbeeld sprake

geweest van een tap, bericht of getuigenverklaring waaruit de daad-

werkelijke intentie van de verdachten met betrekking tot deze B.

onomstotelijk was gebleken, dan heb je als OM in mijn visie een veel

sterkere zaak.

Als je dan net in deze specifieke zaak dat bewijsmiddel mist – terwijl je

daar in andere zaken wel over beschikt, of dat de intenties duidelijker

zijn doordat verdachten later in de fase van uitvoering worden gear-

resteerd – dan moet je niet naar aanleiding van één zo’n zaak waarin je

het bewijs mist, gaan zeggen: we moeten dat voorbereidingsartikel

gaan oprekken. Ik zie ook niet in hoe verruiming van het voorberei-
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dingsartikel, zoals door Koos bepleit, tot een andere resultaat zou lei-

den bij een feitencomplex zoals in 26Koper.

Het gaat uiteindelijk om de betrouwbaarheid van de bewijsbeslissing.

Kun je vaststellen wat er gebeurd is? Is dat bewijs er niet, dan moet je

je knopen tellen en concluderen: “We kunnen niet bewijzen welk con-

creet misdrijf werd voorbereid. Jammer, maar we hebben wel een

enorme hoeveelheid wapens in beslag genomen en we kunnen men-

sen wel voor langere tijd vastzetten.” In de meeste zaken zul je wel iets

meer hebben, dan wel in de uitvoering in het gebruik van voorwerpen,

dan wel in de vorm van taps of berichten waaruit ook een intentie

blijkt. Dan is aanpassing van het voorbereidingsartikel helemaal niet

nodig.’

Plooij:

‘Ik bestrijd dat we een bewijsprobleem hadden in de 26Koper-zaak.

Het OM was en is ervan overtuigd dat er genoeg bewijs voor voorberei-

dingshandelingen is. De rechtbank legde artikel 46 echter anders uit

dan wij. De rechtbank zegt wel dat er een organisatie was met liquida-

ties als oogmerk. Maar de verdachten zijn vrijgesproken van strafbare

voorbereiding doordat er niet één concreet misdrijf zichtbaar was

geworden volgens de rechtbank. Het OM ziet dat anders. Wij vinden

het voldoende als de aard van het misdrijf zichtbaar wordt. We menen

dat het voldoende is als vastgesteld kan worden dat de verdachten

“een” liquidatie voorbereidden, zonder dat de contouren van een con-

crete liquidatie zichtbaar moeten worden. Dat laatste is nu eenmaal

soms niet het geval, omdat we vroegtijdig moeten ingrijpen.

Het feit dat we zo lang met zo veel deskundige mensen zo ingewikkeld

moeten discussiëren over wat er allemaal onder dit artikel valt en wat

niet, brengt voor het OM met zich mee dat we ons afvragen: hoe is dit

in andere wetten geregeld? De wetgever heeft in de Opiumwet bepaald

dat een veelheid aan gedragingen ter voorbereiding van een Opium-

wetdelict ertoe kan leiden dat iemand vrij snel kan worden veroor-

deeld wanneer hij zich met dat soort gedragingen inlaat. Niet op basis

van enkel een paar tapgesprekken overigens. Daar komen observaties

bij, internationale reisbewegingen, contacten, de vraag of iemand

afnemers als contact heeft. Nog zonder concrete voorwerpen is er uit
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communicatie, bewegingen en geldstromen een opzet te bewijzen dat

iemand bezig is zo’n drugsmisdrijf te plegen. Dat kan vrij ver gaan.

Kijken we dan naar een heel andere categorie misdrijven, die een stuk

ernstiger zijn, zoals geweldsmisdrijven, overvallen, liquidaties, gijze-

lingen, dan zou deze ruime opvatting van de Opiumwetgever over

strafbare gedragingen ineens niet mogen gelden. In het licht van de

liquidatiegolf van de afgelopen jaren vind ik dat dit anders moet.’

Flokstra:

‘Ik leg het vonnis van de rechtbank anders uit. Ik denk dat uiteindelijk

onvoldoende concreet is gemaakt welk type misdrijf er gepleegd zou

gaan worden. Het is immers vaste jurisprudentie dat het helemaal niet

duidelijk hoeft te zijn welke moord werd beraamd, als maar duidelijk is

dat het om moord gaat.

Een ander punt is dat, ook al zou je vaststellen dat iemand moorden

voorbereidt, dit voldoende concreet moet worden in zijn handelingen.

Dat moet verder gaan dan een afgeluisterd gesprek waarin een intentie

wordt uitgesproken, ook al zou iemand bij wijze van spreken eerder al

twintig moorden hebben gepleegd. Denk aan die film Léon,1 over een

huurmoordenaar. Die zit in zijn flat met een arsenaal aan wapens. Dan

gaat hij naar een restaurant, waar hij een opdracht krijgt. Pas dan kun

je hem vervolgen voor strafbare voorbereiding, niet zolang hij alleen

maar in zijn flatje zit met al zijn wapens en een algemene bereidheid

tot het plegen van huurmoorden.

Ik zie nog steeds niet in welk probleem wordt opgelost met een aan-

passing van artikel 46 Sr in de geest van artikel 10a Opiumwet. Toege-

past op 26Koper, met welk deel denk je dat je de rechtbank kunt over-

tuigen dat het opzet van de verdachten gericht was op een concrete

moord?’

Plooij:

‘De onderlinge communicatie zou dan zelfstandig bewijs daarvoor

kunnen opleveren. Het zou een verlichting van de bewijsconstructie

betekenen, omdat de bestemming van de voorwerpen soms moeilijk

1 Léon is een Franse film uit 1994 van de regisseur Luc Besson.

doi: 10.5553/JV/016758502017043005008
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te bewijzen is. Ik kan me voorstellen dat er meer onderzoeken zullen

gaan komen waarbij we “aan de voorkant” van dit soort misdrijven

gaan zitten. We hanteren een veelheid aan onderzoeksmethoden om

zicht te krijgen op een toekomstig misdrijf: bijvoorbeeld door meer

focus op bepaalde voertuigen, wapens, peilbakens die criminelen

gebruiken om doelwitten te traceren.

Maar in zo’n vroege fase van het onderzoek vind je niet altijd al con-

crete voorwerpen om een moord te plegen. Niet alle voorwerpen pas-

sen eenvoudig in artikel 46. Bijvoorbeeld, telefoons zijn bestemd voor

communicatie. Auto’s worden voor “woon-werk” ingezet. Het is dan

prettig als de communicatie en andere gedragingen van verdachten

een zwaardere rol spelen bij het rondkrijgen van het bewijs.’

Flokstra:

‘Het is toch ook een taak van het OM om vroegtijdig in te grijpen, het

gaat toch niet alleen om vervolging?’

Plooij:

‘Inderdaad. Onderzoeken van dit type duren meestal niet erg lang.

Enkele weken doorgaans, soms enkele maanden. Op enig moment

moet je beslissen of er een serieuze kans is dat het onderzoek leidt tot

een succesvolle vervolging wegens artikel 46 Sr of iets anders. Als we

geen perspectief daarop zien, dan kunnen we het criminele proces ook

verstoren. Dat betekent dat je verdachten waarschuwt dat we ze in de

gaten houden en weten dat ze iets van plan zijn. Wat in ieder geval níét

kan, is een situatie waarin het OM zeker weet dat er een liquidatie

gepleegd zal worden en wacht tot het laatste moment om in te grijpen.

Dat is niet verantwoord.’

Flokstra:

‘Stille successen zijn ook successen. Soms moet je accepteren dat het

zo loopt en dat je wellicht voorkomen hebt dat iemand uit het leven is

geschoten.’

doi: 10.5553/JV/016758502017043005008
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Summaries

Justitiële verkenningen (Judicial explorations) is published six times a

year by the Research and Documentation Centre of the Dutch Minis-

try of Security and Justice in cooperation with Boom juridisch. Each

issue focuses on a central theme related to judicial policy. The section

Summaries contains abstracts of the internationally most relevant

articles of each issue. The central theme of this issue (no. 5, 2017) is

Contract killing in the Netherlands.

Contract killings in a new style.The coarsening and
professionalization in contract killings in the Netherlands.
B. van Gestel and M.A. Verhoeven

While contract killings by organized crime groups are by no means

new to the Netherlands (with around twenty to thirty cases a year over

the last few decades), there is reason to believe that the nature of the

killings has changed. The key question of this article is which recent

developments can be identified in relation to the phenomenon of con-

tract killings. The availability of new groups of hitmen and new means

has led to a number of changes in modus operandi for contract killings

within organized crime. On the one hand, there is a process of profes-

sionalization when it comes to methods of observation and counter-

strategies, which involves the use of the latest technological tools. The

digitization of resources and traces plays a significant part in this. On

the other hand, the perpetrators are resorting to much coarser meth-

ods for the actual killings. This may be attributed to the abundance of

heavy firearms available in the Netherlands and to new inexperienced

homegrown hitmen, who are willing to kill in exchange for payment.

‘Hitman, at your service’: a crime script analysis of contract killings
in the Netherlands
L.R. de Korte

Contract killings in the Netherlands have been a common phenom-

enon for the last two decades. In those two decades, the killings have

become more violent and they are often executed in public spaces.

Despite their big societal impact, scientific research into the contract

killings is not available. This article aims to broaden the empirical

basis of contract killings by studying the killings through crime script
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analysis. The focus of the article is on the objects and facilitators nec-

essary for the preparations of the killings. First, the analysis of six

police files showed that stolen vehicles, machine guns, and technical

equipment like encrypted phones and tracking equipment are very

often used in the preparation of a contract killing. Second, spy shops

facilitated the contract killings by ensuring safe communication for

the hitmen and by using tracking equipment the specific location of

the victim is easily available. Finally, the analysis shows that hitmen

were hired to execute the killings.

Contract killings in the Netherlands in historical perspective
E. Slot

This article describes the subsequent waves of contract killings in the

Netherlands since the twentieth century. Contract killings appear to

happen especially within ethnic groups which are newcomers to

Dutch society. The Chinese community in Amsterdam fought two

internal ‘wars’. The first one was from 1918 till 1935 and circled

around the trade in opium and arms. The second one took place

between 1969 and the mid-seventies and was fueled by conflicts about

the heroin trade. Then Turkish criminals took over the heroin trade,

which resulted in a wave of Turkish victims of contract killings

throughout the second half of the seventies and into the eighties. The

cocaine trade came up in the eighties and was run first by Chileans

and later by Colombians, which resulted in several murders within the

criminal circles of these communities. While contract killings of (by

birth) Dutch criminals had always been very rare, this changed from

the mid-eighties. These killings not only took place in Amsterdam, but

also in the southern provinces of Limburg and Brabant, as well as in

Rotterdam. Most Dutch criminals specialized in cannabis growing and

trading. In the nineties the number of contract killings reached a peak.

By then Yugoslavs had entered the criminal scene in the Netherlands.

They cooperated with Dutch criminals and offered their services as

hitmen. From 2000 onwards the number of contract killings has been

dropping constantly and has now reached a more or less constant

level of around twenty yearly. In the last couple of years many young

Moroccan Dutch criminals have been killing and killed in conflicts on

drugs trade. The author signalizes a lack of ‘professionalism’ in con-

tract killers today and draws a parallel with the period when Chinese

criminals were fighting their wars in Amsterdam. The hitmen are



Summaries 105

young, have little experience, are not intelligent and use far too many

bullets to do the job.

Victims of contract killing in the Amsterdam criminal scene
P. Vugts and H. Kras

More than twenty criminals from Amsterdam were killed since 2012 in

fierce conflicts in the criminal scene. The victims, mostly young men,

can be divided into four categories. The assassins are young, often with

a low intelligence, and easy to contract. They hope to give their crimi-

nal career a boost by killing. Their main motives are status and money.

If the organization fears that they know too much and might inform

the police, this can be a motive to kill them. Sometimes fear of betrayal

of the organization is a motive for murder. The middlemen are impor-

tant, because the ‘high profile targets’ want to stay out of sight of the

assassins. The middlemen already have a rather secure position,

although subordinate to the top. The motive to have them killed is

often distrust and the fear that they know too much and would be able

to tell the police too much. Revenge by another group is also an

important reason they get killed. The high profile targets are top crimi-

nals in their thirties or forties mostly and in charge of the drug traffick-

ing. The motive to have them killed is to gain influence and obtain a

stronger, strategic position in the market, or – again – revenge. Rivals

who are afraid to be killed, sometimes choose to be the first to act. The

final category is formed by the victims killed by mistake. Recently at

least three people were killed by assassins who thought they were

shooting at a criminal target in the conflict. Just by mistake, because

the victim drove the same kind of car, for example.

The assassination of a Solid Soldier? ‘Not-knowing-for-sure’ and
‘realness’ around the death of Sin
R.A. Roks

During an ethnographic research on the Rollin 200 Crips, a Dutch

‘gang’, Sin – one of the author’s informants – was shot and killed in

Amsterdam. In this article, the author focuses on the ways in which

the Rollin 200 Crips interpreted and made sense of Sin’s death. Several

narratives of interpretation could be discerned in the aftermath of his

death. Firstly, speculations and rumors about the motives brought

feelings of uncertainty and suspicion to the fore, contrasting the other-

wise instrumental logic of violence the Rollin 200 Crips communicated
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during the author’s fieldwork and in the media. In addition, Sin’s

death produced a number of narratives about the ‘realness’ of Dutch

gang life. For these reasons, Sin’s death represents an impressive,

important and meaningful moment during the author’s fieldwork and,

more generally, in the history of the Rollin 200 Crips.

Speech is lead. Is the government able to protect threatened
witnesses?
G. Leistra

This article focuses on witness protection programs for (former) crimi-

nals who witness against suspects in criminal procedures. It goes with-

out saying that these witnesses run the risk of becoming the target of a

contract killing. The author describes the conditions of admission to a

witness protection program, as well as the various existing types of

protection. Witnesses themselves are often not very enthusiastic about

the program. Since they themselves have a criminal past, they look at

the police as their enemy and often prefer to receive a lump sum and

arrange their safety themselves, as becomes clear from several exam-

ples provided by the author.

On the edge of ideas and deeds. The prosecution of preparing
contract killings. An interview with prosecutor Koos Plooij and
lawyer Christian Flokstra
M.P.C. Scheepmaker

In this interview the Dutch prosecutor Koos Plooij discusses with

criminal lawyer Christian Flokstra on the intention of the Public Pros-

ecution Office to adapt article 46 of the Dutch Penal Law (Sr) in such a

way that the burden of proof necessary for a sentence on contract kill-

ing is lowered. Plooij argues that many suspects who were clearly up to

a very serious deed, have received a relatively low punishment

because it was too difficult to prove that they were preparing a con-

tract killing – and were not simply trying to intimidate their target or

for instance take this person as a hostage. For the judge it is essential

to establish which crime was being prepared, since the latter are com-

pletely different crimes and the punishment is much lower compared

to the punishment for murder. Flokstra replies by stressing that the

limitations of the current article 46 Sr exist to assure that people are

not punished for things they didn’t do or were not planning to do. He

argues that the prosecution should accept that sometimes there’s just
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not enough proof to convince the judge that the suspect was preparing

a contract killing. A sentence for arms possession or participation in a

criminal organization could be an alternative in such cases. Both men

agree that the current maximum punishments for these crimes are too

low.
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Congresagenda

19 oktober Kwetsbare procesdeelnemers: de risico’s van valse verklaringen
(Amsterdam)
www.nscr.nl/kennisdag-kwetsbare-procesdeelnemers-risicos-
valse-verklaringen

21 oktober Populism: Between resentment and resistance (Amsterdam)
www.spui25.nl/spui25-en/events/events/2017/10/populism-
between-resentment-and-resistance.html

24 oktober Young runaways and missing migrant children in Europe
(Brussel)
www.publicpolicyexchange.co.uk/events/HJ24-PPE2

26-28 oktober 10th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry
(Dublin)
www.oudconsultancy.nl/dublin_10_ECVCP_2017/index.html

7 november Europe’s action plan on drugs (Brussel)
www.publicpolicyexchange.co.uk/events/HK07-PPE2

9 november De crowd onder controle? Tools voor een veilig evenementen-
beheer (Asse, Vlaanderen)
www.politiestudies.be

13 november Gesloten jeugdhulp in de praktijk (Breukelen)
www.kerckebosch.nl

15-18 november Annual Meeting ASC (Philadelphia)
www.asc41.com/annualmeeting.html

23 november Jaarcongres Aanpak van Witwassen (Breukelen)
www.jaarcongreswitwassen.nl

29 november-
1 december

New terrorism, new punitiveness and human rights (Korinthe)
https://commonstudyprogramme.wordpress.com/common-
sessions-fall-2017-corinth/

7 december De maatschappelijke impact van de Alfa- en Gammaweten-
schappen (Amsterdam)
https://scienceworks.nl/optimaliseren-van-impact-door-alfa-
en-gammawetenschappen-2017/

14 december De aanpak van problematische schulden
www.aanpakvanschulden.nl

Het volgende nummer van Justitiële verkenningen (Jv6) is gewijd aan:

Intelligentie en criminaliteit

Nadere informatie bij de redactie.
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