
‘Iedereen In dIt 
 conflIct wordt 
 gelIquIdeerd’

Overlevende van de schietpartij in de Staatsliedenbuurt doodsbang:

door wouter laumans

A ls een verzopen kat 
staat Benaouf A. op 29 
 december bij de woon-
boten aan het Van Bosse - 
 pad in de Amsterdamse 
Staatsliedenbuurt. Drijf-

nat is hij net op de kant gekropen, hij 
heeft het koud en staat te trillen op zijn 
benen. 
De 29-jarige  Eindhovenaar  realiseert 
zich dat hij zojuist de dood in de ogen 
gekeken heeft. Wat een afspraak zou 
zijn voor een zakelijk  gesprek, is uit-
gemond in een brute moordpoging. 
Alleen door tussen twee woonboten in 
het water te springen, weet Benaouf aan 
zijn  schietende belagers te ontkomen.
‘Dat hij de schietpartij overleefd 
heeft, is een wonder,’ zal zijn advocaat   
Sander Janssen later over de avond 
 zeggen. Saïd el Yazidi (21) en  Youssef 
Lkhorf (28) die met  Benaouf naar de 
 afspraak zijn gereden,  hebben geen 
 geluk.  Hoewel ook zij nog  pro beerden te 
 ontkomen, zijn ze  enkele  straten  verder 
met automatische  wapens  geëxecuteerd 
door mannen met  bivakmutsen.  Youssef 
is van dichtbij door het hoofd 
 geschoten. Ook gealarmeerde 
 politieagenten worden, even 
verderop, beschoten.
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Wanneer de politie 
kort daarop arriveert 
op de plaats delict 
meldt een ver dwaasde 
Benaouf zich bij 
een van de agenten. 
Hij heeft zijn drijf-
natte winterjas uit-
getrokken en loopt 
rond in zijn T-shirt.
In alle  hectiek 
vraagt hij aan een 
van de t oe ge snelde 
 politie mensen of 
hij diens telefoon 
even mag lenen. 
De agent gaat in 
op het verzoek. 
 Nadat hij gebeld 
heeft, geeft hij het toestel weer terug. 
‘Blijf je wel in de buurt?’ geeft de  diender 
hem te verstaan. Maar ‘Grote Ben’, 
 zoals zijn bijnaam luidt, is dan al van de  
onheilsplek weggetrokken door een 
blonde man. Uiteindelijk zal het dan 
nog bijna drie maanden duren voordat 
de politie hem weer wat kan vragen.

opgejaagd man
Aanvankelijk neemt Ben de 
wijk naar het buitenland. Om 

niet lang daarna op te duiken in 
Rotterdam. Volgens justitie huurt 
hij daar, op naam van  iemand 
 anders, een woning aan de Cool-
singel en koopt hij huisraad, een 
stofzuiger en een flatscreen. Hij 
leeft als een op gejaagd man. 
Omdat hij een vervalste identiteits-
kaart op naam van ene Yassin 
op zak heeft, weet hij twee keer 
 onopgemerkt door een politie-
controle te glippen. Hoewel hij 
 officieel geldt als slachtoffer van de 
wilde schietpartij in de Staatslieden-
buurt heeft hij weinig zin in contact 

met de politie. Niet in de laatste 
plaats omdat hij nog een kleine 
straf uit moet zitten.
Dat wil niet zeggen dat de 
 recherche taal noch teken van 
hem verneemt. Zijn  telefoon 
wordt al die tijd getapt door 
de politie. En dus luistert 
de recherche mee met 
 telefoongesprekken die hij 
over de gebeurtenissen in de 

Staats liedenbuurt voert. 
Wanneer hij een maand na de schiet-
partij, op 28 januari een afgeluisterd 
gesprek voert, zegt Benaouf dat de 
 bekende Amsterdamse beroepscrimi-

Benaouf A., de enige overlevende van de  afrekening in de Amster-
damse Staatsliedenbuurt in december 2012, zit klem. Niet alleen 
willen zijn vijanden de Eindhovenaar dood, justitie probeert uit alle 
macht om hem aan de praat te krijgen over de dubbele moord. 
 Benaouf heeft daar weinig zin in. Zijn advocaat: ‘daarmee worden 
de problemen van mijn cliënt alleen maar groter.’ 
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neel Gwenette M. het op hem heeft 
voorzien. ‘Iedereen in dit conflict gaat 
stuk voor stuk worden geliquideerd,’ 
laat hij zich tijdens een geëmotioneerd 
telefoongesprek ontvallen.
Op het moment dat Benaouf  tele fonisch 
zegt dat Gwenette hem moet hebben, 
zit de Antilliaanse  gangster al bijna drie 
maanden in voorarrest. Die is namelijk 
begin november, ruim voor de schiet-
partij in de Staatsliedenbuurt, opgepakt 
in hartje Amsterdam. 
Dit gebeurt nadat agenten hem  samen 
met een ander door de Damstraat 
zien lopen. Op de Dam ontmoet het 
duo twee andere mannen. Omdat 
de  politie dit ‘verdacht’ gedrag vindt, 
wordt het viertal staande gehouden en 
 gefouilleerd. Daarop blijkt niet  alleen 
dat Gwenette M. een kogelwerend 
vest aanheeft, twee andere mannen 
dragen doorgeladen vuurwapens, één 
heeft spullen die volgens de politie als 
 vermomming kunnen dienen, waar-
onder een haarnetje met rasta’s.  Volgens 
de recherche kan dit maar één ding 
betekenen: Gwenette M. gaat grote 
schoonmaak houden. 
Volgens een tip die binnenkomt bij de 
 Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) 
– geheime dienst van de recherche – 
is zijn doelwit Benaouf. Dat idee wordt 
versterkt als de recherche in zijn zak een 
papiertje vindt met daarop het  kenteken 
van de Range Rover waar-
in  Benaouf rijdt.

dodenlIjst
Volgens M. ligt de situatie 
andersom en is híj het doel-
wit. In september leek het 
erop alsof hij aldoor gevolgd 
werd door dezelfde auto. 
Daarom had hij het kenteken 
genoteerd. Kort daarop zag hij 
de auto weer. ‘Twee mannen lagen hele-
maal achterover in hun stoelen. Toen ik 
omdraaide, reed de auto hard weg,’ zo 
vertelt hij tijdens een pro-formazitting.
Gwenette heeft alle reden om op zijn 
qui-vive te zijn. De CIE heeft hem 
gewaarschuwd dat hij op een doden-
lijst zou staan. Dit is gebeurd nadat 
kort daarvoor zijn goede vriend Najib 
Bouhbouh in Antwerpen geliquideerd 
is. 
‘Het zal je maar gebeuren,’ zo stelt 
Gwenettes advocaat Nico Meijering 
 tijdens een pro-formazitting op 18 april. 

‘Eerst word je door de CIE 
gewaarschuwd dat je dood 
moet. Ook je familie. Dan 
schaf je een  kogelwerend vest 
aan en spreek je met  anderen 

af. Twee  mensen 
 blijken later een vuur- 
wapen op zak te 
 hebben. En daaruit 
blijkt dan dus dat je 
met anderen voorbe-

reidingshandelingen 
pleegt om iemand van 

het leven te  beroven?’ 
De hier geschetste  situatie 

lijkt te wijzen op wat de 
 Amerikanen een  Mexican 

standoff  noemen, een 
 confrontatie die voor alle 

betrokkenen gevaarlijk is en voor 
iedereen fataal af kan lopen. 

jongens Van ZuId
Justitie probeert uit alle macht deze 
 gordiaanse knoop te ontwarren om zo 
inzicht te krijgen in de  gebeurtenissen 
die hebben geleid tot de bizarre schiet-
partij van 29 december. Op het  eerste 
gezicht lijkt de ruzie te gaan om de 
diefstal van 200 kilo cocaïne in de  haven 
van Antwerpen die zou zijn  aangekocht 

door Benaouf. Leden van 
de  Antwerpse familie El Yousfi, ook 
 bekend als de Turtles, zouden de drugs 
 gestolen hebben. Om de  familie tot 
betalen te dwingen, zouden leden van 
de groep van Gwenette M. op geweld-
dadige wijze huisgehouden hebben in 
de Scheldestad. Naar verluidt betalen de 
Turtles vervolgens enkele tonnen.
Maar binnen de groep rondom 
 Gwenette M. rommelt het dan al enige 

tijd. De drugs zouden zijn aangekocht in 
opdracht van Hoessein A., bijgenaamd 
‘Hoes’. Deze Amsterdamse crimineel 
gold een tijdlang als de  rechterhand 
van Gwenette M.. Wanneer een 
 observatieteam in 2010 in Amsterdam-
Zuid toekijkt bij een ontmoeting  tussen 
criminelen, zien ze ook Hoessein A. 
staan. ‘Groep Gwenette M.,’ noteren de 
speurders. 
Hoessein A. maakt net als  Gwenette en 

Najib Bouhbouh ooit deel uit van de 
beruchte groep ‘jongens van Zuid’. Via 
overvallen werken de straat schoffies van 
weleer zich op tot sleutel figuren  binnen 
het Amsterdamse  milieu.  Hoewel 
Gwenette en Hoessein  jarenlang met 
elkaar optrekken, is de vriendschap 
voorbij. Over de  precieze toedracht van 
de breuk lopen de  lezingen uiteen. 
Volgens sommigen heeft Hoes,  terwijl 
Gwenette vastzit, achter zijn rug om 
zaken gedaan. Dat is hem niet in 
dank  afgenomen. In andere  verhalen 
komt naar voren dat, terwijl M. in 
de  gevangenis zit, een soort strijd 
is  ontstaan tussen de diplomatiek 
 aangelegde Najib Bouhbouh en Hoes 
die een stuk driester opereert. Daarbij 
zou Bouhbouh de plek van Hoessein 
hebben ingenomen. Hoe het ook is: de 
vriendschap van weleer is in elk geval 
aardig bekoeld.
Het is een onbevestigd verhaal, maar een 
van de scenario’s die wordt  geschetst, is 
dat de groep rondom  Bouhbouh en 
Gwenette M. mogelijk het geld dat 
de Turtles betaald hebben, niet naar 
 Hoessein hebben teruggesluisd. 

slangenkuIl
Of Benaouf van al deze strubbelingen 
heeft afgeweten, of dat hij zonder het 
te weten in een slangenkuil is beland, is 
niet  duidelijk. Tot de schietpartij in de 
Staatsliedenbuurt is hij  eigenlijk  amper 
in beeld bij de opsporings instanties. ‘Ik 
ben  bevriend geraakt met zijn vijand,’ 
 verzucht Benaouf over Gwenette in een 
van de weinige ver klaringen die hij heeft 
afgelegd bij de politie. ‘Daarom ben ik 
ook zijn vijand.’ Hij zegt dit nadat hij 
op 22 februari is aangehouden door de 
Rotterdamse politie. 
De dienders vinden het vreemd dat een 
BMW met Belgisch kenteken lang met 
knipperlichten op de stoep geparkeerd 
staat. Als ze daarop met een zaklamp 
in de auto schijnen, zien ze dat er een 
stapeltje bankbiljetten uit de passagiers-
stoel steekt. Als Benaouf samen met 
twee vrienden terugkeert naar de auto, 
doorzoekt de politie het voertuig. Naast 
geld vinden ze ook twee doorgeladen 
vuurwapens. Wanneer hij is gearres-
teerd, zegt Ben tegen de  politiemensen: 
‘Als u weet wie er in uw bus zit, begrijpt 
u waarom ik die wapens had. U kent 
mij van de Staatsliedenbuurt.’ 
Hoewel inmiddels twee van de vijf 

onrust in de onderwereld
de gebeurtenissen lijken zich in rap tempo op te 
stapelen. Voor de helderheid alle relevante zaken 
in een tijdspad.
■ in de week van 10 maart 2012 wordt  Antwerpen 
opgeschrikt wanneer een aantal Amsterdamse 
 criminelen verhaal komt halen over een  verdwenen 
partij van 200 kilo cocaïne. het vermoeden  bestaat 

dat de leden van de Antwerpse  familie, 
die bekendstaat als de turtles en 
waarvan de leden opereren als 
 zogenaamde uithalers (mensen die 

cocaïne van boten halen), de partij 
 geript heeft. onder dreiging van fors geweld worden 
ze gedwongen tot het betalen van boetes. 
■ ruim een maand later 22 april 2012 wordt in een 
shisha lounge vlak bij de Amsterdamse Albert Cuyp, 
de 31-jarige redouan Boutaka geliquideerd. ‘takka’ 
zou in het verleden gewerkt hebben als  hitman en 
meerdere moorden hebben uitgevoerd. 
■ op 1 augustus 2012 komt Gwenette M. op vrije 
voeten. Eerder is hij veroordeeld tot acht jaar cel 
wegens zware mishandeling, witwassen en heroïne-
handel, maar in cassatie bepaalt de hoge raad dat 
de zaak voor de heroïnehandel over moet. 
■ Een jeugdvriend van Gwenette, de 34-jarige Najib 
Bouhbouh, wordt op 18 oktober 2012 
in maffiastijl geëxecuteerd in de bar van 
het   Crowne Plaza hotel in Antwerpen. 
direct wordt gesuggereerd dat deze 
 liquidatie te  maken zou hebben met het 
conflict rondom de 200 kilo verdwenen cocaïne. 
■ Enkele weken later wordt Gwenette M. met drie 
 andere mannen aangehouden op de dam.  Gwenette 
draagt een kogelwerend vest. twee andere mannen 
dragen doorgeladen vuurwapens, één heeft spullen 
die volgens de politie als  vermomming kunnen dienen, 
waaronder een haarnetje met rasta’s. 
■ op 29 december 2012 wordt er wild geschoten in 
de Staatsliedenbuurt. Saïd el Yazidi en Youssef Lkhorf 
vinden de dood bij een aanslag die bedoeld lijkt voor 
Benaouf A.. hij weet de moordpoging te overleven. 
■ Een maand later, op 24 januari, arresteert de 
politie de Amsterdamse overvaller Adil A.. Volgens 
justitie is hij een van de schutters geweest bij de 
afrekening in de Staatsliedenbuurt. in de woning van 
zijn vriendin vindt de politie zwaar wapentuig, munitie 
en kogelwerende vesten. 
■ weer een maand later wordt het doelwit van 
de liquidatie in de Staatsliedenbuurt, Benaouf A., 
 aangehouden in rotterdam.
■ rida Bennajem, van wie vermoed wordt dat 
hij op de avond van de dubbele liquidatie in de 
 Staats liedenbuurt aanwezig was, wordt op 17 maart 
 geliquideerd in Amsterdam Slotervaart. Vier dagen 

 later wordt Anouar B., alias Popeye,  aangehouden. 
hij zou herkend zijn in de Staatsliedenbuurt, 
vlak voordat hij een bivakmuts opdeed. 

‘Ik ben 
 bevrIend 
geraakt 
met zIjn 
vIjand,’ 
verzuCht 
benaouf 
over 
gwenette 
m. tegen 
de polItIe. 
‘daarom 
ben Ik ook 
zIjn vIjand’

NAjiB 
BouhBouh

ridA 
BENNAjEM

Plaats delict.
dE BESChotEN Auto iN dE 
StAAtSLiEdENBuurt.

sPorenjacht. duikErS iN  
dE StAAtSLiEdENBuurt.
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à zeven verdachten van de schietpartij 
zijn aangehouden, waarbij naast zware 
wapens ook een foto van Benaouf is 
 gevonden, gaat de politie ervan uit dat 
de dreiging voor hem nog altijd serieus 
is. Een paar maanden terug worden 
familieleden van Grote Ben op stel 
en sprong uit hun huis gehaald. En 
 wanneer hij naar de rechtbank moet 
komen, wordt hij daar met twee blauwe 
Toyota-landcruisers met  zwaailichten, 
of zoals een rechter zei ‘met toeters en 
bellen’ naartoe gebracht.
Als hij eenmaal voor de  rechter 
staat wegens  wapenbezit en 
witwassen, zegt Benaouf – ge-
milli meterd haar en stoppel-
baard, afgetraind uiterlijk : ‘Als er 
wat  gebeurt, telt elke  seconde. Ik heb 
geluk gehad in de Staatsliedenbuurt. 
Dat  wapen dat ik had, was niet om 
 onschuldige slachtoffers te maken, maar 
voor mijn eigen veiligheid.’ 

Veel ZwIjgen
Officier van justitie Hans Oppe, die 
ook verantwoordelijk is voor de zaak 
waarin Gwenette M. figureert, is een 
 andere  mening toegedaan. Hij wil dat 
 Benaouf zestien maanden  achter de 
 tralies  verdwijnt. ‘Als hij zich  onveilig 
voelt, had hij zich ook tot de  politie 
 kunnen  wenden.’ 
Het zit de  crimefighter  duidelijk hoog 
dat  Benaouf amper iets verklaard heeft. 
‘Hij had daar zijn verhaal kunnen doen 
over de  gebeurte nissen van 29  december 

en de zaken die daar aanleiding toe 
 gaven. En dan afspraken maken met 
betrekking tot zijn veiligheid.’
Volgens advocaat Sander Janssen 
eist de officier deze straf om Benaouf 
 achter de tralies van de Extra Beveiligde 
 Inrichting (EBI) in Vught te houden. 
‘Het lijkt erop dat de interesse die het 
OM in mijn cliënt heeft niet gaat om 
wapenbezit of witwassen. Het gaat 
om een veel ernstiger zaak. Dan heb ik 
het natuurlijk over de liquidaties in de 

Staatsliedenbuurt.’
Alles lijkt erop te wijzen dat 
justitie graag zou zien dat 
 Benaouf zijn mond opendoet. 
Als geen ander zou hij inzicht 

kunnen geven in alle conflicten 
die volgens de politie hebben geleid tot 

 vermoedelijk vijf liquidaties, met die van 
Saïd el Yazidi en Youssef Lkhorf tijdens 
de explosie van geweld op 29 december 
als tragisch dieptepunt.
‘Ik begrijp dat justitie graag meer zou 
willen horen van A.,’ zegt zijn advocaat 
Sander Janssen. ‘Maar zijn problemen 
zullen daardoor niet kleiner worden. 
Integendeel.’ 
En daarom doet Grote Ben hetzelfde 
als alle andere verdachten in de zaken 
die samenhangen met het onderzoek-
Ebetsu zoals de zaak van de moorden in 
de Amsterdamse Staatsliedenbuurt heet: 
veel zwijgen. 
Voorlopig zit hij nog even veilig. De 
rechter veroordeelde hem tot een jaar 
gevangenisstraf wegens wapenbezit. A 

’t gaat maar door
ook met gwenette en Benaouf 
in de cel stopt het schieten niet
Benaouf schrikt enorm als hij 
hoort wie het slachtoffer is van 
de dodelijke schietpartij in het 
Scheepvaartmuseum in de nacht 
van zaterdag 25 op zondag 26 
mei. het is de 25-jarige Souhail 
Laachir uit Amsterdam-osdorp. 
hij wordt tijdens penozedance-
feest the waterfront van dichtbij 
meerdere keren neergeschoten.
‘Een uit de hand gelopen ruzie,’ 
zegt de politie. dat klopt wellicht 
in de zin dat het niet om een voor-
bedachte liquidatie lijkt te gaan, 
maar die ruzie was niet de door-
snee uitgaansruzie over een meisje 
of een verkeerde blik. ook deze 
 dodelijke schietpartij vloeit voort 

uit het conflict tussen Benaouf A. en Gwenette M..
‘Souhail was een ripper, hij had wiethokken,’ zegt een 
bron die hem goed kent. ‘hij begon als  kruimeldief 
met Vespa’s stelen, vervolgens kwamen de hit-and-
runovervallen.’ ook wordt Souhail van de weg  gehaald 
door de politie omdat hij in een busje vol gestolen 
laptops rijdt. ‘daarna is hij grotere dingen gaan doen 
en dat is hem nu fataal geworden.’ de dag 
na de moord is onze bron al heel stellig: 
‘dit is zeker geen uitgaansruzietje.’
Souhail is geen feestbeest dat zich mee 
laat slepen door emoties. hij rookt niet 
en drinkt geen alcohol. ‘hij komt nuchter op 
feestjes en meestal laat op de avond met zijn jas al 
aan zodat hij snel weg kan.’ die nacht gaat hij pas 
rond 12 uur de deur uit. ‘Zijn moeder vroeg nog 
waar hij heen ging. Blijf thuis, op dit tijdstip gebeuren 
er alleen maar nare dingen. Souhail zegt vervolgens: 
‘Als ik moet sterven, dan heeft het mijn dag moeten 
zijn.’’
op het feest krijgt hij ruzie met een donkere jongen 
die in het gezelschap is van een Antilliaanse vriend en 
twee Marokkanen. het conflict is simpel: Souhail is 
bevriend met Benaouf, hij doet financiële klusjes voor 
hem. En degene met wie hij het aan de stok krijgt, 
hoort bij de groep rond Gwenette. het zou zelfs een 
neefje van Gwenette zijn, horen we.
de ruzie loopt uit op de schietpartij waarbij weer een 
twintiger overlijdt. de zoveelste. jongens die pas 
kort geleden de keuze maakten voor de serieuze 
criminaliteit en nu al sneuvelen. Zo was Benaouf een 
aantal jaar geleden nog gewoon een barman in de 

Amsterdamse club Escape.
de politie arresteert na de moord 
in het Scheepvaartmuseum een 
26- jarige Amsterdammer die nog 

altijd vastzit. MArijN SChrijVEr

Penozefeest. dE SChiEtPArtij 
iN hEt  SChEEPVAArtMuSEuM 
VLoEit ook Voort uit CoNfLiCt 
 tuSSEN  BENAouf EN GwENEttE.
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