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Bij het wildwesttafereel op zaterdag 29 december was de kogel bedoeld voor 
Ben (28), de man op de achterbank van de Range Rover. Alleen werd niet 
hij dodelijk geraakt, maar de twee andere inzittenden, Saïd (21) en Youssef 
(28). Het is de gewelddadige ontknoping van een ‘Mokums’ verhaal waarin 
een groep ‘kleine jongens’ samen had geïnvesteerd in een lucratief lijkende 
transactie. Toen die mislukte, moesten er zondebokken dood. 

door Hendrik Jan korterink 

de achtergronden van de moordaanslag 
in de amsterdamse Staatsliedenbuurt

mocro-gangSterS 
ScHieten elkaar af

plaats delict. de dooRzeefde 
AuTo wAARin op 29  deceMBeR 

Twee MAnnen de dood  vonden.
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i n reacties op internet wordt hij 
 ‘grote Ben’ genoemd: de man 
voor wie de aanslag op zater-
dag 29 december 2012 in de 
 Amsterdamse Staatsliedenbuurt 
was bedoeld. Hij zou de eige-
naar zijn van de partij van 200 

kilo cocaïne die in 2012 in Antwerpen 
 verdween. Ook op internet: de  suggestie 
dat de aanslag op Ben een wraakactie 
zou zijn voor de liquidatie op 18  oktober 
2012, voor het Crowne Plaza Hotel 
in Antwerpen, van de Amsterdamse 
 Marokkaan Najib Bouhbouh (34).
Het echte verhaal zit een tikkeltje  anders 
in elkaar. ‘Grote Ben’ is helemaal niet zo 
groot. Hij komt uit Eindhoven en raakte 
door ‘een familiegeschiedenis’ betrokken 
bij de Marokkaanse onderwereld van 
Amsterdam, waarin heel iemand  anders 
de hoofdrol speelt. Een man die we hier 
zullen aanduiden als Hoessein. Een 
 Amsterdamse Marokkaan.

turken geript
De avonturen van Brabantse Ben in de 
grote stad beginnen als zijn zus een relatie 
krijgt met de broer van Mohamed Z., een 
sportschoolhouder uit de Van Hallstraat. 
Voor niet-Amsterdammers: in de Staats-
liedenbuurt. Mohamed is een behoorlijke 
grote jongen in het circuit. Hij schakelt 
Ben in voor hand-en-spandiensten in de 
drugshandel. Zo verdient Ben wat geld en 
kan hij in een knappe auto rijden. Maar 
om echt aan de weg te timmeren, heb je 
kapitaal nodig dat je kunt   investeren in 
een flink transport. 
Dat geld heeft Ben niet, maar dankzij 
een loveswitch van zijn zus komen er 
nieuwe kansen. De zus is overgestapt 
van Mohamed Z. naar Hoessein die 
al wat langer meeloopt in het circuit. 
Maar ook Hoessein moet van alles 
doen om het hoofd boven water te 
houden. 
De mannen krijgen de kans mee te 
doen met een groot transport, van 
1000 kilo cocaïne, met het luxe 
motorjacht Louise. Ben pro-
beert Hoessein ervoor te porren, 
maar het probleem is dat ze geen 
geld hebben. Daarom wordt een 
groep Turken geript die vervol-
gens verhaal komen halen. Ze 
zoeken Ben, maar die houdt 
zich gedekt. 
De bestolen Turken melden 
zich geregeld in Mohameds 

sportschool die er verder niet veel mee 
te maken heeft, maar er toch min of 
meer medeverantwoordelijk wordt 
 gehouden, omdat hij als compagnon van 
Ben wordt gezien. Ook bij coffeeshop  
1e Hulp in de Marnixstraat – voor niet-
Amsterdammers: Staatsliedenbuurt – 
kloppen de Turken aan: het is een van 
Bens vaste plekken. Tevergeefs, Ben 
is er niet.
Intussen is het transport met de 
Louise in gang gezet. En in de soep 
gelopen. Op 22 mei 2011 wordt het 
Nederlandse jacht in  Southampton 
door de Engelse douane in  beslag 
genomen. Met de 1000 kilo. 
Het jacht was in een vrachtschip 
 onderweg van het Caribisch gebied 
naar Waalwijk ‘voor reparatie’ en in 
Engeland gestrand. 
Het duurt even voor de gevolgen 
zichtbaar worden, maar dan doet 

de Nederlandse politie op 2 augustus 
2011 twee invallen. Eén in een afgelegen 
woning met loods, bij een industrieterrein 
aan de rand van het Drentse Meppel en 
één bij een jachtwerf in Waalwijk. 

1 miljoen cash
Het verband is duidelijk: Klaas L., 
 eigenaar van de jachtwerf in Waalwijk, 
had al enige tijd een relatie met de 
 eigenaresse van het pand in Meppel, de 
gescheiden Anja. Er worden wapens, 
auto’s, motoren en 1 miljoen euro aan 
contant geld in beslag genomen. Klaas L. 
en zijn twee zonen uit Heusden worden 
opgepakt. 
Dan duurt het weer een paar  maanden 
voor er actie wordt ondernomen, maar 
op 19 december 2011 is het zover. 
Sportschool Fit for Life in de Van Hall-
straat wordt leeggehaald door de politie. 
 Eigenaar Mohamed Z. wordt opgepakt. 

De politie vindt drugs en 1,4 miljoen  
euro aan contanten, verstopt in de 
 rollator van zijn moeder. Daarmee is 
deze kous af. Alle betrokkenen – behalve 
Ben en Hoessein – zijn veroordeeld en 

zitten op dit moment hun straf uit.
Hoessein heeft intussen problemen op 
 allerlei fronten. Hij is naar Zuid- Amerika 
gestuurd om  cocaïnetransporten te 
 regelen, maar zijn financiers worden niet 
blij van de manier waarop hij dat doet. 
Hij spendeert een heleboel geld in clubs, 
aan luxe goederen, gokken en zelfs aan 
plastische chirurgie: hij heeft een aantal 
redenen om niet meer te lijken op de man 
die ze in Amsterdam kennen. 
Hier ergens komt Najib Bouhbouh in 
het verhaal. De man die in oktober 2012 

in Antwerpen zou worden geliquideerd. 
Najib en Hoessein kenden elkaar van het 
Amsterdamse uitgaansleven en deden 
ook wel zaken samen. De manier waarop 
die samenwerking stukliep, is een zijlijn, 
maar wel één die te belangrijk is om te 
laten liggen. 
Iedereen die zich ook maar enigszins 
verdiept in de Nederlandse criminele 
wereld weet van die dubbele liquidatie 
bij de pannenkoekenboerderij in Leider-
dorp, op 5 februari 2009. Een mijlpaal in 
de geschiedenis, die zelf nog tot tal van 

expres opgepakt?
Heeft de Amsterdamse Bekende 
crimineel Gwenette Martha zich 
opzettelijk laten arresteren, uit 
angst voor zijn Amsterdamse 
 vijanden? Het is een suggestie die 
in verschillende media is gedaan. 
Martha droeg een kogelwerend 
vest toen hij op 31 
 oktober 2012 met drie 
anderen werd aange
houden op de dam. Twee 
mannen in zijn gezelschap 
hadden doorgeladen vuur 
wapens bij zich. Het vier
tal zou zich op straat 
erg opvallend hebben 
 gedragen. ze  liepen van de 
damstraat richting de dam. een 
agent  herkende Martha, waarna 
de  politie hen volgde via camera’s. 
ze werden aangehouden toen 
ze  volgens de recherche ‘heftig 
 stonden te praten en gebaren’.
volgens Het Parool verdenkt  justitie 
de mannen (leeftijd 27 tot 39 jaar) 
ervan dat ze een misdrijf voorbe
reidden. een metgezel van  Martha 
had een pruik, hand schoenen en 
een zonnebril bij zich. Hij zou een 
vergelijkbare  rugbedekkende 
tatoeage hebben als de 
 Tattoo Killers, een vermeend 
moord commando. 
de politie heeft bij  invallen 
in woningen van de 
 verdachten  professionele 
apparatuur  gevonden 
om afluisterzenders te 
 detecteren en gsm’s of  peilbakens 
te storen. ook lagen in de  huizen 
 volgens de  recherche grote 
 bedragen cash geld en dure 

 horloges. Bij de  vriendin van  Martha 
werd een geweer met  afgezaagde 
loop aangetroffen.
Gwenette Martha gold als goede 
vriend van de in Antwerpen ge
liquideerde najib Bouhbouh. de 
politie vermoedt dat de groep 
als ‘moordcommando’ op pad 

was en een verband met 
de dood van najib (twee 
 weken  daarvoor) ligt dan 
voor de hand.  Later 
is  gesuggereerd dat 
Martha een ‘Klepperen 
Mieremetje’ heeft gedaan. 
in 1991 lieten Sam 
 Klepper en John Miere

met zich aanhouden uit angst voor 
de Joegomaffia. Het was een paar 
maanden na de moord op hun baas 
Klaas Bruinsma, ze  dachten in de 
gevangenis veilig te zijn. wat  klopte. 
Maar om opgepakt te  kunnen 
 worden, moet je iets strafbaars 
doen. Sam en John parkeerden een 
auto met een stel wapens bij motel 
Alkmaar, dat was genoeg. Hun vege 
lijven waren in elk geval nog zo’n tien 
jaar gered. 
dat Martha zich ook opzettelijk 

heeft laten oppakken 
door met wapens rond 
te gaan lopen, is volgens 
insiders ‘totale nonsens’. 
de aanhouding zou een 
opgeklopt verhaal van 
de politie zijn, die Martha 
op camerabeelden had 
waargenomen en hier 
weer een kans zag om 

een Bekende crimineel publiekelijk 
nog eens aan de schandpaal te 
 nagelen. wouTeR LAuMAnS

GWeNette MaRtHa, VRieNd VaN NaJiB

hoessein 
ondergaat 
plastische 
chirurgie. 
hij heeft 
redenen om 
niet meer 
herken-
baar te 
zijn

staatsliedeNBuuRt. 
nu ondeRzoeKSLocATie, 
MAAR AL JARen HeT 
weRKTeRRein vAn de 
cRiMineLen Rond de 
RecenTe AAnSLAG.
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andere liquidaties zou leiden. Maar wat 
speelde hier? Waarom moesten Yassin 
Chakor en Boneka Belserang worden 
vermoord? En was het eigenlijk maar 
voor één van de twee bedoeld en had de 
ander de pech toevallig in de buurt te 
zijn? Nee.

grof geweld
Het verhaal gaat even terug. Naar de 
moord op Hassan Aït Khouda (28). Op 
23 september 2008, tijdens de ramadan, 
is Hassan op bezoek bij zijn ouders in 
de Uithoornstraat in Amsterdam. Hij 
loopt naar het pleintje voor de Febo aan 
de Amsteldijk, om de hoek, vermoedelijk 
om een sigaret te roken. Een jongen met 
een geweer loopt op hem af en schiet 
hem neer. De schutter vlucht samen met 
een tweede verdachte op een scooter. 
Hassan was een gelovig moslim, vijfde-
jaars student op de pabo. Vanaf het 
 begin denkt iedereen aan een vergissing: 
 niemand weet iets kwaads over deze 
Hassan te melden. Het is inderdaad een 
vergissing: de aanslag was bedoeld voor 
zijn broer. 
Op internet doen verschillende  verhalen 
de ronde over wie deze moord zouden 
hebben gepleegd, maar die kunnen 
met een korrel zout worden genomen. 
 Interessanter is het waarom van deze 
 liquidatie. Het is terug te voeren op een 
soort onderlinge concurrentie tussen 
 Najib en Hoessein. Najib was de hande-
laar, de man van het geld verdienen en het 
organiseren. Hoessein was meer iemand 
van het uiterlijk vertoon die graag de 
grote jongen speelde. Dat botste. 
Toen er een klein conflict was met de 
broer van Hassan Aït Khouda had Najib 
dat gemakkelijk met enige diplomatie 
kunnen oplossen. Dat was hij ook van 
plan, maar die kans kreeg hij niet. Achter 
zijn rug om regelde Hoessein het op zijn 
manier, met een liquidatie. Ook nog op de 
verkeerde persoon. Het was de bedoeling 
dat Najib hier verantwoordelijk voor zou 
worden gehouden, maar de actie keerde 
zich tegen Hoessein zelf: er waren te 
veel mensen die wisten hoe het in elkaar 
stak. Hoessein raakte in een isolement 
en zijn geld raakte op. In die situatie 
nam hij klussen aan. Eén daarvan: het 
 vermoorden van Yassin Chakor. 
Wie de opdracht gaf en waarom dat 
moest gebeuren, doet er in dit verband 
niet veel toe: het was ‘een betaalde klus’, 
een ‘doodgewone huurmoord’. 

Toen Boneka Belserang van dit plan 
hoorde, stak hij er een stokje voor. Daar-
mee bracht hij Hoessein in problemen; 
die kreeg geen geld van zijn opdracht-
gever en had de opdracht verknald. 
Dat is altijd riskant. Er werd met grof 
geweld afgerekend: Yassin Chakor en 
Boneka moesten dan maar allebei het 
veld  ruimen. Zo geschiedde. 
Voor Najib was al dit geweld reden 
de  samenwerking met Hoessein te 
 verbreken. Maar ze zouden elkaar 
 opnieuw tegenkomen. Bij de partij van 
200 kilo in Antwerpen. 
Het transport was opgezet vanuit de 
Staatsliedenbuurt op initiatief van Ben en 
Hoessein, die hun ‘neefjes’ op pad  hadden 
gestuurd om investeerders te ronselen. 
De slachtoffers van de aanslag op 29 

 december, Youssef en Saïd, worden ook 
tot die ‘neefjes’ gerekend.  Verschillende 
bronnen melden dat Youssef en Saïd 
ten tijde van de liquidatie van Najib in 
Antwerpen zijn gesignaleerd. En dat Saïd 
af en toe optrad als lijfwacht van Ben en 
Youssef als chauffeur. 
De ronselaars hadden aardig wat respons, 
een flink aantal ‘kleine investeerders’ 
hapte toe, voor een totaalbedrag 700.000 
euro. De rest werd voorgeschoten door de 
Zuid-Amerikanen.

turtles
Het was net de Postcode Loterij, maar 
dan spannender. En met meer kans 
op een prijs. Tenminste: als het goed 
 geregeld was. Maar dat was het niet. Ben 
moest het doen, maar hem ontbrak het 

in Nederland al aan contacten. 
In België voelde hij zich helemaal als 
een kat in een vreemd pakhuis. Hij ging 
tamelijk onbezonnen in zee met een 
haven arbeider, ‘een dikke Marokkaan uit 
Antwerpen’, die wel geld aanpakte, maar 
geen kans zag bij de container te komen. 
Ben zag de bui al hangen. Op het laatste 
moment, in paniek, probeerde hij een be-
kende Antwerpse groep Marokkanen die 
bekendstaat als de Turtles, in te schakelen. 
Die zag het niet zitten, het risico was te 
groot. Bovendien beschikten ze niet over 
de details en de goede papieren. 
Intussen was ‘de dikke Marokkaan’ zijn 
onverdiende loon aan het uitgeven. Tot 
in Marokko. En kregen de Turtles de 
schuld van het mislukte transport. Een 
van de broers werd ontvoerd en   gegijzeld, 

op de andere twee werd een halfbakken 
aanslag gepleegd. Bovendien werd het 
verhaal de wereld in gebracht dat de 
Turtles 750.000 euro losgeld  hadden 
betaald. Wat niet waar is. 
De boodschap naar de ‘kleine investeer-
ders uit Amsterdam’ – was duidelijk: de 
Turtles waren de boosdoeners.
De Belgische politie zou ergens in deze 
periode bekend hebben gemaakt dat 
de partij van 200 kilo door de douane 
in beslag was genomen, maar daar is 
 onduidelijkheid over. Voor het thuisfront 
was wél duidelijk dat er iets  helemaal 
mis was gegaan en dat kon Ben  moeilijk 
ontkennen. Toen de investeerders  verhaal 
gingen halen bij Hoessein kregen ze te 
horen dat ze zich maar beter gedeisd 
 konden houden: huurmoordenaar 

 Redouan Boutaka was ingehuurd door de 
tegenpartij. De boodschap van Hoessein 
aan de ‘kleine luyden’ was klip en klaar: 
‘We moeten eerst het probleem Boutaka 
oplossen, dan zien we verder. Hij is een 
gevaar voor ons allemaal.’
Of Ben het samen met ‘de neefjes van 
Hoessein’ heeft geregeld? Zou  kunnen. 
Vaststaat dat Redouan Boutaka op 
22 april 2012 in de Shisha Lounge in 
 Amsterdam wordt geliquideerd. 

onprofessioneel
Na Boutaka’s dood was het een tijd stil. 
Stilte voor de storm. Want er waren nog 
wel steeds een heleboel mensen een 
 heleboel geld kwijt. En cocaïne. Dit soort 
transporten gaat op fiftyfifty basis: de helft 
wordt vooraf betaald aan de  leverancier, de 
andere helft na aflevering.
Omdat Najib en Hoessein in het 
 verleden hadden samengewerkt, en 
Hoessein zich schuilhield, was Najib 
het aanspreekpunt voor de schuldeisers. 
En de ideale zondebok. 
Door Najib uit te schakelen werd de 
aandacht van ‘Amsterdam’ afgeleid. En 
zo gebeurde. Met een professionele 
 liquidatie. In Antwerpen, op 18 oktober.
Boutaka dood. Najib dood. Maar het 
was nog niet genoeg. Toen werd het 
 zaterdag 29 december.
De aanslag op Ben en ‘de neefjes’ was 
 allesbehalve professioneel. Met heel 
veel kogels. Met het achtervolgen van 
 vluchtende slachtoffers. Met schieten 
op de politie. Met het weggooien van 
 kalasjnikovs op plekken waar ze vrij 
 gemakkelijk konden worden gevonden.
Op internet wordt gesuggereerd – in-
gefluisterd door de tegenpartij? – dat 
de familie of vrienden van Najib achter 
deze aanslag zitten. Dat ligt niet erg voor 
de hand. Als die familie wraak wil, is het 
op Hoessein, meer dan op Ben.
Wie blijven er dan over? De ‘Amster-
damse investeerders’, die hun geld zijn 
kwijtgeraakt door het geknoei van Ben. 
En ‘de Colombianen’, die ook  schade 
hebben geleden en het niet zullen 
 laten zitten bij een verloren partij. 
 Alleen: als de Colombianen iemand 
 inschakelen voor een liquidatie, pakken 
ze  professioneler aan.
En: de geripte Turken, die al zo lang 
 vergeefs op zoek waren naar Ben.
Hoessein is al een tijdje niet meer gezien,  
of hij is dankzij de plastische chirurg zó 
veranderd dat niemand hem herkent.  
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 Gooiden Hun wApenS 
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Gevonden Konden 
woRden. en zo 
 GeScHiedde.

zWaaR GescHut 
dat er in de onderwereld met 
kalasjnikovs wordt geschoten, 
is niet zo uitzonderlijk. in 2010 
stierf de 12jarige danny Gubbels 
toen criminelen de woonwagen 
van zijn vader onder vuur namen. 
ook bij de liquidatie van Kees 
Houtman, in 2005, werd met 
een AK47 geschoten.


