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‘dat wapen  
 is van mijn 
 broer’

H
et is jammer dat het 
maken van foto’s in de 
zwaar beveiligde Bunker 
aan zulke strenge regels 
is onderworpen want een 
foto van de mensen op de 

publieke tribune zou ongetwijfeld een 
interessant tableau de la troupe hebben 
opgeleverd. Allereerst is daar de familie 
van de verdachte: Anouar B. alias Popeye. 
Justitie ziet hem als een prominent figuur 
binnen de Mocro-maffia. 
Popeye is volgens het OM een van 
de leden van het doodseskader dat op 
29 december, gewapend met zwaar 
 oorlogstuig, haar beulswerk verricht in de 
Amsterdamse Staatsliedenbuurt. Daar-
bij worden twee Marokkaanse jongens 
in koelen bloede geliquideerd, een derde 
weet ternauwernood aan zijn doods-
engelen te ontkomen door in het ijskoude 
water te springen. Als hij als een ver zopen 
kat weer op de kant is  geklauterd, leent 
hij de telefoon van een gearriveerde 
 politieagent. In het paniekerige gesprek 
dat volgt, noemt hij onder meer de naam 
van een van de mensen die volgens hem 
geschoten heeft: ‘Popeye.’ Als hij op  
28 februari nog een keer met de team-
leider van het onderzoek belt, noemt hij 
deze naam nog een keer. 

Hollandse netwerken
Een half jaar na de schietpartij staat 
Popeye voor het eerst voor de rechter. 
Wanneer aan het begin van de zitting 
het elektronische raam opengaat, draait 
Popeye zich even om. De jongen met 
een grote bos krullen draagt een zwart 
trainingsjack. Blij zwaait hij even naar 
een paar van zijn broers. 
Vlak naast de familie van Popeye zit 
Martin Hilligers met een groepje  potige 
vrienden. Hij is weer een bekend figuur 
binnen de poldermaffia. Zijn vader 
maakt al jaren deel uit van de zoge-
naamde Hollandse Netwerken. Op 23 
november ontsnapt hij ternauwernood 
aan een moordaanslag als mannen met 
bivakmutsen het vuur openen bij het 
 autobedrijf van zijn familie. Bij de aan-
slag, die volgens de politie op  Martin 
 gericht is, komt zijn jongere broer 
Remco om het leven. 
Dat Hilligers vandaag aanwezig is bij 
de zitting van Popeye is tekenend voor 
de onduidelijkheid in de onderwereld. 
Meent hij misschien dat Popeye ook 
verantwoordelijk is voor de aanslag op 

De vermeende daders van de 
afrekeningen in de Staats
liedenbuurt lijken elkaar  
al jaren te kennen.  
Ze groeien samen op 
in de Amsterdamse 
wijk Bos en Lommer en 
maken samen  carrière 
in de onderwereld. Met 
 overvallen en moord op 
bestelling. Door trucs 
 weten ze de politie jarenlang 
te misleiden.
Door wouter laumans en marijn scHrijver 
fotogrAfie corné van der stelt

Hoe de Mocro-maffia uit het zicht van de politie weet te blijven
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De politie vraagt 
riDa Bennajem in 
2011 langs te 
komen om Dna 
af te staan. riDa 
stuurt zijn twee 
jaar jongere 
Broertje en De 
politie slaat een 
verkeerD 
Dna-profiel op

hem? Tijd om het hem te vragen, is 
er niet. Vlak voordat de pro-formazit-
ting is afgelopen, vertrekt hij met zijn 
crew. Niet lang daarna vertrekken ook 
 enkele Marokkaanse jongens haastig. 
Het is niet te zien, maar de spanning is 
 voelbaar.
Wanneer een paar journalisten na afloop 
buiten nog even kort praten, patrouil-
leren een paar broers van Popeye op een 
scooter in de omgeving van de Bunker. 
Even daarvoor heeft Popeye kort het 
woord gehad. Hij is verbolgen over het 
feit dat hij in de zwaarbeveiligde EBI 
in Vught wordt vastgehouden. Hoewel 
een DNA-spoor van hem in een van de 
vluchtauto’s is aangetroffen, ontkent hij 
bij hoog en bij laag ook maar iets met de 
schietpartij in de Staatsliedenbuurt van 
doen te hebben. 

moord op bestelling
Dat mag zo zijn, Popeye uit Bos en 
 Lommer lijkt in ieder geval geen 
 lieverdje. Zijn DNA wordt gevonden 
in de vluchtauto die is gebruikt bij een 
 gewapende overval op horecagroot handel 
Sligro in Amsterdam-Oost vorig jaar. In 
deze  gestolen wagen wordt ook DNA 
ge vonden van Adil ‘Kinker’ A.. Deze 
Adil Kinker wordt er eveneens van ver-
dacht deel te hebben uitgemaakt van het 
moordcommando dat dood en verderf 
heeft gezaaid in de Staatsliedenbuurt. 
Popeye en Adil leren elkaar kennen 
als Adil voortvluchtig is nadat hij zijn 
 elektronische enkelband heeft afgeknipt 
en na een jarenlange gevangenisstraf 
vroegtijdig uit het zicht van justitie ver-
dwijnt. De politie geeft overigens toe dat 
de twee niet voldoen aan het signalement 
van de nog gezochte Sligro-verdachte, 
maar de lijnen blijken weer kort.
Jongens die elkaar allemaal kennen uit 
de straten van Amsterdam-West lijken 
de overstap te hebben gemaakt van 
gewapende overvallen naar moord op 
bestelling. Het is opmerkelijk dat zowel 
een aantal van de vermeende daders als 
slachtoffers allemaal in een straal van 
enkele kilometer samen zijn opgegroeid. 
De Amsterdamse wijk Bos en Lommer 
lijkt daarin het kerngebied te vormen.
De buurt ligt als een soort buffer 
 ingeklemd tussen het centrum en de 
westelijke tuinsteden. Al sinds 2007 
geldt de wijk als probleemwijk. De buurt 
heeft een lange criminele traditie. Zo 
woonden enkele Heineken-ontvoerders 

begin  jaren tachtig in de wijk en gingen 
ze op de koffie in de Bestevaerstraat 
bij een crimineel die bekend stond als  
De Professor. 
Ook de beruchte Turkse bankrover 
 Errol Kabak, die in de jaren negentig 
tientallen overvallen pleegde, bracht zijn 
jeugd in de wijk door. Nog altijd is Bos 
en Lommer zo’n buurt waar de helden 
van de straatschoffies geen acteurs of 
sporters zijn, maar criminelen. 

dikke merrie
Jongens die het ‘gemaakt’ hebben en met 
hun dikke ‘Merrie’ – Mercedes – door de 
buurt scheuren. Jongens die goed in de 
slappe was zitten en die kunnen rekenen 
op nieuwe aanwas van jonge jochies die, 
net als zij, een criminele carrière na-
streven. Wat ook niet helpt, is dat ieder-
een zwijgt, hier geldt de omerta. Jochies 
die alles nauwlettend ‘timeren’ (de boel 
in de gaten houden) zien zo wanneer 
er vreemde ‘tata’s’ (Hollanders) door de 
buurt lopen. 
De politie speelt een uitwedstrijd in 
Bos en Lommer. Jonge Marokkaanse 
 criminelen gebruiken allerlei trucs en 
listen om de recherche op een dwaal-
spoor te zetten, terwijl ze zelf onbezorgd 
blijven rondlopen in de wijk waar ze 
 altijd zijn blijven hangen. 
Veel agenten zien het verschil niet tussen 
de ene en de andere Marokkaan. Dank-
zij deze handicap van de politie weten 
zelfs de meest gezochte  criminelen van 
 Nederland uit handen te blijven van 
 justitie en strooien ze ook nog even zand 
in de ogen van rechercheurs in grote 
 zaken, zoals het onderzoek naar de dub-
bele liquidatie in de Staatsliedenbuurt.

In juni 2012 zet de politie twee jonge 
Marokkanen op een opsporings-
lijst van Interpol. Ze staan op dat 
 moment al  enige tijd op de Nationale 
 Opsporingslijst, maar de twee kunnen 
zich weleens ophouden in het buitenland, 
is het ver moeden. Althans, de politie kan 
ze hier niet vinden. Het gaat om Karim 
el M. (dan 23) die toevalligerwijs later 
die maand nog door een arrestatieteam 
wordt aangehouden in Amsterdam-West 
na een jaar voortvluchtig te zijn geweest. 
En om Rida Bennajem (21) die een jaar 
later geliquideerd wordt aangetroffen in 
de Amsterdamse wijk Slotervaart.  Allebei 
zijn ze ‘most wanted’ geweest, omdat 
ze bij een overval op de politie zouden 
 hebben geschoten. Karim in Driebergen, 
Rida in Leiden. Toch hebben ze gewoon 
kunnen rondlopen in hun eigen buurt en 
kunnen afspreken met vrienden.
Wat de politie waarschijnlijk zelf niet 
weet op dat moment, is dat ze Karim 

el M. in het jaar dat hij voortvluchtig 
is, hadden kunnen pakken. Niet één, 
maar twee keer wordt Karim staande 
 gehouden. De agenten die oog in 
oog met hem staan, hebben beide 
keren  echter geen idee dat ze op dat 
 moment één van de meest gezochte 
 mannen van het land voor zich hebben. 
 Natuurlijk vragen ze hem wel even om 
 identiteitspapieren en Karim laat een 
ID-kaart zien. Daar staan niet zijn eigen 
persoons gegevens op, maar die van een 
vriend. De politie trapt erin, Karim blijft 
nog lange tijd op vrije voeten.
Ook Rida weet de politie te misleiden 
door gebruik te maken van de blind spot 
die er lijkt te zijn wanneer het om het 
herkennen van Marokkanen gaat. Zijn 
list is nog verbazingwekkender en zet de 
politie tweeënhalf jaar op het verkeerde 
been. De onthulling van die truc komt 
van misdaadblog Bontkraagje.nl en kan 
tot doorbraken leiden in verschillende 

lopende onderzoeken, waaronder dat 
rond de Staatsliedenbuurt. 
Want hoewel Rida officieel alleen wordt 
gezocht voor de overval in  Leiden 
(11  januari 2012) gaat zijn naam ook 
rond als schutter bij verschillende 
 afrekeningen in de onderwereld. Hij zou 
nadat hij op de Nationale Opsporings-
lijst is  gekomen, gerekruteerd zijn door 
de Marokkaanse maffia en hitman 
zijn geworden. Nieuwe Revu legt in 
maart al een link tussen Rida en de 
Staats liedenbuurt en deze is inmiddels 
 bevestigd door de politie.

doorbraak
De overval in Leiden is niet het  eerste 
misdrijf waar Rida van verdacht 
wordt. De politie beschikt na eerdere 
 incidenten al lang over een mugshot van 
hem. Naar aanleiding van welke eerdere 
zaak deze ooit wordt genomen, wil een 
woordvoerder niet vertellen. ‘Hij was al 

vaker aangehouden,’ krijgen we eerder 
dit jaar te horen. Vandaar dat de politie 
in 2011 Rida ook vraagt even langs te 
komen om wat DNA af te staan. 
Rida snapt dat het voor eventuele toe-
komstige criminele ondernemingen 
 vervelend zal zijn als de politie zijn 
DNA-profiel heeft en stuurt zijn twee 
jaar jongere broertje naar de afspraak. 
Zijn broertje stelt zich netjes voor als 
Rida en laat wat wangslijm afnemen. De 
politie bespeurt niets vreemds en slaat 
een verkeerd DNA-profiel op.
In de daarop volgende maanden duikt 
Rida’s naam steeds vaker op in onder-
zoekdossiers. De politie zet hem op de 
Nationale Opsporingslijst. Rida wordt 
in verband gebracht met gewapende 
overvallen, maar ook met meerdere 
liquidaties. Als de jongen uit Bos en 
Lommer op 16 maart 2013 zelf wordt 
geliquideerd, weet de politie nog altijd 
niet dat ze al die tijd een verkeerd DNA-
spoor van hem in huis hebben. 
Ze vinden een sleutelbos naast zijn 
 lichaam, die op 11 juni ook in Opsporing 
verzocht te zien is. ‘Daar zat een DNA-
profiel op, maar dat was niet van Rida. 
Het waren dus niet zijn sleutels. De 
eigenaar van deze bos heeft waarschijn-
lijk hoe dan ook cruciale informatie 
over deze moord,’ schrijft het AVRO-
programma op zijn website. ‘Het zijn 
misschien wel letterlijk de sleutels tot 
het oplossen van zijn moord...’ Pas na 
die uitzending gaat er bij de politie een 
lichtje branden. Misschien is het DNA 
in de politiedatabank wel niet van Rida 
zelf. De politie neemt dit keer bewust 
DNA-materiaal af van het broertje van 
Rida en opeens wordt duidelijk hoe ze 
de fout in zijn gegaan. 
Nu de politie het echte DNA-profiel 
van Rida in handen heeft, is het  wachten 
op doorbraken in allerlei lopende 
 onderzoeken. Stel dat Rida  bijvoorbeeld 
inderdaad één van de killers is die in 
Antwerpen op 22 april 2013 Najib 
Bouhbouh hebben omgelegd (want dat 
is het gerucht), dan is nu wellicht zijn 
aanwezigheid op de plaats delict op basis 
van het DNA te bewijzen. 
Staatslieden-doelwit Benaouf A. wordt 
op 21 juni aangehouden voor  betrokken- 
heid bij die liquidatie,  mogelijk van-
wege deze doorbraak. Ook het  nagaan 
van  Rida’s rol bij de aanslag in de 
Staatsliedenbuurt is nu binnen hand-
bereik. Heeft hij inderdaad zijn haar 1918



 geblondeerd of een pruik opgezet en 
is de tot nu toe mysterieuze vierde 
 inzittende in de doorzeefde Range 
 Rover? Of heeft hij aan de andere kant 
van het conflict gestaan en het doelwit 
opgewacht in een steegje?

afluisterpost
Het laat in ieder geval zien hoe losjes de 
greep van de politie op de kweekvijver 
van criminelen in Bos en Lommer is. 
Overal hebben de leden van de Mocro-
maffia er hun oren en ogen. Een populair 
wapen is ‘ping’ (BlackBerry Messenger, 
red.) waarmee je al kon whatsappen voor 
WhatsApp bestond en dat bovendien 
veel beter beveiligd is tegen meelezers 
op afstand. 
Via massaberichten houden de  jongeren 
van Bos en Lommer elkaar op de  hoogte 
van leuke moppen, maar ook van 
politie optredens zoals een preventieve 
fouilleeractie afgelopen vrijdag. Mede 
dankzij deze alerte massaberichten 
zorgen jongens die met een wapen op 
zak rondlopen dat ze de dergelijke acties 
kunnen ontwijken. En diezelfde vrijdag 
vindt er gewoon een schietpartij in Bos 
en Lommer plaats.
De politie probeert op creatieve 
wijze toch aan haar informatie te 
komen in de wijk. Zo benadert de 
 Criminele  Inlichtingen Eenheid (CIE) 
 minderjarige jongens uit Bos en  Lommer 
om aan de slag te gaan als informant. Bij 
een goede tip kunnen de kindspionnen 
zelfs een leuke  financiële vergoeding 
 krijgen. Levensgevaarlijk werk, waar 
ze zelfs hun ouders niet over mogen 
 vertellen. Het is daarnaast de vraag 
hoe betrouwbaar de informatie van de 
( minderjarige) informanten is. Stel, ze 
roepen maar wat om snel wat cash te 
scoren, dan komt de informatie gewoon 

geanonimiseerd in strafdossiers terecht.
Een andere poging van de politie is het 
inrichten van een afluisterpost in een 
leegstaande woning aan de Admiraal 
de Ruijterweg. Vanuit het appartement 
op driehoog bespioneren agenten vorig 
jaar de familie B. waarvan verschillende 
leden begin dit jaar zijn aangehouden 
voor witwaspraktijken en handel in 
verdovende middelen. Eén lid van de 
familie is bovendien Popeye. 
De afluisterpost is echter geen  succes. 
Jongens uit de buurt ontdekken al 
snel dat er iets aan de hand is in het 
 appartement, breken in en slopen de 
 afluisterspullen. De politie weet het 
 materiaal niet meer terug te vinden. 
 Foto’s van de gestolen camera’s ver-
schijnen wel in de media. De meeste 

opgepakte leden van de familie B. zijn 
alweer vrij en het Openbaar Ministerie 
lijkt geen grote zaak te hebben.

dwaalsporen
Met conventionele  opsporingsmethodes 
redt de politie het niet in Bos en 
 Lommer. De jonge criminelen zijn de 
recherche en agenten keer op keer te 
slim af. Plegen de jongens een overval, 
dan nemen ze wat haar mee van een 
10 euro-kapper of kleden ze zich in 
sneakers of een trui met  genoeg DNA-
materiaal van vrienden om dwaal-
sporen uit te  zetten voor de  recherche. 
Worden ze toch gepakt, dan moet 
het OM nog maar bewijzen dat de 
 daders wél aan wezig zijn geweest bij 
de  overval in tegenstelling tot al die 
 onschuldige  jongens waarvan ook DNA 
is  aangetroffen.
Ook Popeye heeft tijdens de zitting 
een vergelijkbaar verhaal. Het wapen 
dat bij zijn aanhouding in het huis van 
zijn  ouders in het vriesvak verstopt 
ligt, is niet van hem. ‘Ik ben nog nooit 
 aan gehouden voor vuurwapenbezit,’ 
zegt hij met een Marokkaans accent op 
 verbolgen toon. ‘Dat wapen is van mijn 
broer. Waarom zou ik een wapen in de 
vriezer stoppen?’   

Het gaat maar door
weer afluisterapparatuur gestolen
Vorige week meldt misdaadblog Bontkraagje.nl dat er 
een busje vol afluisterspullen is gestolen, maar ook 
een dienstwapen, vermommingen en  aantekeningen 
over verdachten. De website publiceert zelfs foto’s 
van de ontvreemde spionagespeeltjes. Het busje 
is gestolen in AmsterdamZuid, in de buurt van 
het  favoriete waterpijpcafé van Staatsliedendoelwit 
 Benaouf A.. De daders zijn weer jonge Marokkanen.

Bij een goeDe tip 
kunnen De  
kinDspionnen 
van De Criminele 
 inliChtingen  
eenheiD een leuke 
vergoeDing  
krijgen. levens-
gevaarlijk werk

21


