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‘Fedeli sono i cani’

‘Trouw zijn (alleen) honden’

Salvatore ‘Totò’ Riina
in Il Capo dei Capi (Corleone)



Wie is wie in Mocro Maffia?

De Marokkaanse onderwereld bestaat uit kleine groepen en gelegen-
heidscoalities. In het conflict dat in dit boek wordt beschreven, wordt 
onderscheid gemaakt tussen twee groepen. Die rond Gwenette Martha 
en die rond Houssine Ait S./Benaouf A.

vermeende groep houssine   vermeende groep 
ait s./benaouf a.       gwenette martha

Houssine Ait S.          Gwenette Martha 
 
harde kern:          compagnon:
Benaouf A.           Najeb ‘Bo’ Bouhbouh
Abdelhamid (Hamid) ‘Kikker’ Ait B.
Souhail ‘de Lange’ Laachir
 
loopjongens:         gelieerd:

Rida Bennajem          Hakim ‘Turtle’ el Y.
Said el Yazidi
Youssef Lkhorf
 
overig/gelieerd:        

Chris ‘de Kamper’ Bouman      
Solaïman L.           
Mohammed ‘MacGyver’ El Mayouri
 

verdachten liquidatie staatsliedenbuurt:

Audi Quattro RS4:
Hamza ‘Chiep Chiep’ B. (bestuurder)

Adil ‘Kinker’ A. (schutter rechts achterin)
Anouar ‘Popeye’ B. (schutter rechts voorin)

Volkswagen Golf GTI 5:
Derkaoui ‘Pirki’ van der Meijden

Naoufal F.

Andere betrokkenen:

Redouan ‘Takka’ Boutaka 
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Proloog

De Staatsliedenbuurt maakt zich op voor een druilerige jaarwis-
seling. Het is 29 december 2012 en de vuurwerkverkoop is losge-
barsten. In de volksbuurt in Amsterdam-West klinkt al af en toe 
een knal, maar op straat is vrijwel niemand te zien. Het enige wat 
opvalt is een zwarte Range Rover die rond kwart over tien door de 
wijk rijdt.
 Naast de bestuurder van de terreinwagen zit de eenentwintig-
jarige Said el Yazidi. Hij is de jongste aan boord. Een vrolijk joch 
met veel vrienden. Jongens van wie de familie uit het Rifgebergte 
komt, pesten Said weleens met zijn vermeende gierigheid. Hij is 
een ‘soesi’ – een Zuid-Marokkaan. Zijn familie komt uit de omge-
ving van de stad Ouarzazate.
 Op de achterbank zit zijn vriend, de achtentwintigjarige Yous-
sef Lkhorf. Een joviale Ajax-fan die altijd in is voor een geintje. Zo 
stelt hij zichzelf vaak grappend voor als ‘Peter’. Hij woont in het 
oostelijke deel van het centrum, vlak bij het Scheepvaartmuseum. 
Hij is vaak op straat te vinden. Als hij zijn gezicht ’s zomers op de 
pleintjes in zijn buurt laat zien, drommen kinderen om hem heen 
omdat ze weten dat er misschien wel een ijsje te halen valt. Hij 
komt uit een groot gezin met twaalf kinderen en trekt veel op met 
zijn broertje Omar, die zes jaar jonger is. In de overwegend blanke 
buurt staan de onafscheidelijke broers bekend als Nick en Simon.
 Hij studeert voor boekhouder, maar wil liever docent maat-
schappijleer worden. Daarom begint hij over twee maanden aan 
een nieuwe studie. Ondertussen klust hij bij op de taxi van een 
van zijn broers, en als koerier. En hij werkt sinds kort in een res-
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taurant in de binnenstad. Hij is weleens een keer met de politie in 
aanraking gekomen, maar wie in zijn omgeving niet? Er was een 
conflict tussen agenten en wat jongens uit de buurt. Youssef pro-
beerde de boel te sussen en werd meegenomen naar het bureau. 
Twee uur later stond hij alweer buiten.

Achter het stuur van de Range Rover zit de achtentwintigjarige 
Benaouf A. De bolide staat op naam van zijn halfzus. Hoewel Ben-
aouf in Leeuwarden is geboren, woont zijn familie in Eindhoven. 
Nog niet zo heel lang geleden is hij na een huwelijk van twee jaar 
gescheiden, maar de knappe Benaouf heeft aan vrouwelijke aan-
dacht nooit gebrek.
 Wanneer de auto vanaf de Van Hallstraat de woonwijk in draait, 
trekt die geen aandacht. Inwoners van de Staatsliedenbuurt kijken 
al lang niet meer op van een paar jonge Marokkanen die rondrij-
den in een dikke terreinauto met een cataloguswaarde van bijna 
een ton.
 De Range Rover rijdt door de smalle straatjes. In het donker is 
het een soort doolhof. Uiteindelijk parkeert de auto bijna aan het 
einde van de Schaepmanstraat. De inzittenden stappen uit. Tele-
foons blijven in de auto, net als het pistool, dat in een verborgen 
ruimte ligt in het dak van de auto.
 Benaouf heeft hier in de Staatsliedenbuurt met iemand afge-
sproken. De jongens lopen enige tijd met hem door de wijk. In 
eerste instantie lijkt er niets aan de hand. Totdat het viertal op de 
hoek van de Van Rappardstraat en het Van Bossepad aankomt. Uit 
het niets is er opeens het geluid van motoren en gierende banden. 
Een auto scheurt op de mannen af. Een milliseconde staat de tijd 
stil.
 Een hartslag later giert de adrenaline bij de jongens door het 
lichaam en neemt hun overlevingsinstinct het over. Het doodses-
kader heeft dan al met donderend geraas het vuur geopend. Ben-
aouf, Said en Youssef sprinten uit alle macht weg op zoek naar een 
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veilig heenkomen, terwijl de schutters hen opjagen in hun gesto-
len Audi rs4, de grote favoriet voor serieuze gangsterklussen. Er 
duikt een tweede auto op, een zwarte Volkswagen Golf gti 5. In 
paniek stuiven Youssef en Said de Van Bossestraat in, de snelste 
route terug naar de Range Rover. Dat is een dodelijke vergissing. 
De straat is breed genoeg voor hun belagers, te voet is er geen ont-
komen aan de razendsnelle auto’s. Schoten van machinegeweren 
galmen door de buurt, gevolgd door het geluid van rinkelend glas. 
De schutters schieten in hun bloeddorst gewoon door hun eigen 
voorruit. Youssef wordt onder vuur genomen en zakt dodelijk ge-
troffen in elkaar voor een rij deuren. Hij is maar enkele tientallen 
meters ver gekomen.
 Said is sneller en vliegt een pleintje over waar geen auto’s kun-
nen rijden. De moordenaars van Youssef moeten afslaan. Said is 
even uit zicht en sprint via deze short cut naar de terreinwagen. 
Hij denkt niet meer na, springt achter het stuur, zet de auto ra-
zendsnel in zijn achteruit en botst ergens tegenaan waardoor de 
achterkant van de Range Rover in puin ligt. Hij schakelt, geeft gas, 
maar nog voor hij rijdt, doemt de Audi rs4 voor zijn neus op.
 De bestuurder van de Audi is om het pleintje heen gereden. Hij 
is net op tijd om de vluchtende Said in de Range Rover tegen te 
houden. En dat doet hij niet subtiel. De auto’s knallen tegen el-
kaar. Said kan niet meer verder. Een buurtbewoner die vanwege 
het lawaai uit zijn raam kijkt, ziet twee mannen uit de Audi stap-
pen met hun kalasjnikovs in de aanslag. Hij duikt weg als ze het 
vuur op de Range Rover openen. De voorruit van de terreinauto is 
binnen enkele seconden doorzeefd.
 Said ontspringt op miraculeuze wijze opnieuw de dans. Hij 
opent de deur van de Range Rover en rent voor zijn leven. Nu 
duikt hij een ander deel van de Van Bossestraat in.
 De twee schutters blijven nog even staan met hun ak-47’s in 
de aanslag. Ze kijken naar het Van Bossepad, een paadje langs het 
water dat parallel loopt aan de Van Bossestraat. Via dat weggetje 
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dook Benaouf even eerder weg. De schutters lijken nog af te wach-
ten of ook hij op de Range Rover af komt rennen. Als dat niet zo 
blijkt te zijn, stapt het moordcommando weer in de auto en gaat 
achter Said aan.
 Ze hebben hem snel ingehaald. Een van de schutters hangt uit 
het raam en vuurt een salvo. Ditmaal is het raak. Op een straat-
hoek, honderd meter van de Range Rover, zakt Said in elkaar. Ge-
tuigen zien hoe zijn gemaskerde beul uitstapt en met zijn geweer 
van dichtbij nog een paar schoten op het lichaam van Said lost. De 
jongen blijft levenloos liggen, zijn lichaam in een vreemde hoek 
gedraaid. Daarna racen de daders vol gas weg.

‘Bizar. Kijk uit mijn raam, zie een schietende machinegun uit au-
to hangen en een jongen heel hard rennen,’ twittert een buurtbe-
woonster.
 Wanneer de kruitdampen optrekken, staat de Range Rover 
nog met knipperende lichten op de plek waar Said zijn laatste 
sprint begon. In de voorruit zitten negen kogelgaten. De buurt 
ligt bezaaid met kogelhulzen. De kapotgeschoten auto zal later het 
iconische beeld van deze brute moordpartij en het hele conflict 
eromheen worden.

De ratelende machinegeweren en de slippende auto’s leiden tot 
grote paniek in de buurt. De meldkamer van de Amsterdam-
se politie is vanaf half elf overspoeld met telefoontjes over een 
schietpartij met automatische wapens. Rondvliegende kogels 
hebben auto’s geraakt en zijn ingeslagen in woningen. Ook in de 
muur van een kinderkamer in een van de omliggende woonbo-
ten. Het projectiel is dwars door het hout heengegaan. Al snel is 
duidelijk dat het een wonder is dat er niet meer slachtoffers zijn 
gevallen.
 Tientallen buurtbewoners zijn naar buiten gekomen. Aanvan-
kelijk dachten de meesten dat er vuurwerk werd afgestoken. Maar 
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toen ze hoorden dat de knallen zich door de buurt leken te bewe-
gen, keken ze toch uit het raam. Sommigen hebben gezien hoe de 
jongens werden afgeslacht.

Een agente die als eerste ter plekke is, ziet de omvang van het ge-
weld en het lichaam van Said. Ze raakt volledig in paniek. Over 
haar toeren schreeuwt ze orders naar de buurtbewoners. Maar die 
vinden het onbegrijpelijk dat Said geen eerste hulp krijgt. Mis-
schien is hij nog te redden.
 Een motoragent, wiens dienst er die avond eigenlijk al op zit, 
snelt samen met zijn collega richting Amsterdam-West. Onder-
weg horen ze over de portofoon dat er mogelijk automatische 
wapens zijn gebruikt. Ze weten dat er al veel politie in de Staats-
liedenbuurt zal zijn, dus besluiten ze om zichzelf twee kilometer 
verderop langs de lange Haarlemmerweg te posteren om uit te 
kijken naar de vluchtauto. En jawel, daar zien ze een Audi rijden. 
Instinctief weten ze dat dat hem is.
 De auto rijdt hard. Een van de motoragenten moet optrekken 
naar 150 kilometer per uur om het doelwit bij te houden. Hij zet 
zijn zwaailicht en zijn sirene aan. De remlichten van de Audi lich-
ten op als hij de stoplichten van een volgende kruising nadert. 
Langzaam rijdt de bestuurder om de andere auto’s heen die voor 
het rode licht staan te wachten.
 Wanneer de tweede agent aan komt rijden, ziet zijn collega hoe 
een loop uit het raam van de Audi steekt. Het is geen waarschu-
wing, meteen klinken schoten. De agent gaat neer, waarop de loop 
naar zijn collega draait. Opnieuw een salvo. De tweede agent voelt 
de kogels langs zich heen vliegen. In a split second laat ook hij zich 
op het asfalt vallen. Hij trekt zijn motor over zich heen. Nou ben 
ik aan de beurt, denkt hij. Hij ziet hoe de Audi optrekt en opnieuw 
remt. Weer wordt er een salvo afgevuurd. Ditmaal ketsen de ko-
gels af op het wegdek. Terugschieten is voor de agenten geen optie. 
Ze weten dat ze geen partij zijn.
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 Over de portofoon gaat inmiddels het bericht dat bij elke agent 
de rillingen over de rug doet lopen: ‘Collega neer! Collega neer!’

De moordenaars zijn al een flink stuk verwijderd van de plaats 
delict. De zilvergrijze Audi rs4 van het doodseskader rijdt nu 
met een bloedgang richting Haarlem. De twee politiemannen 
kunnen nauwelijks geloven dat ze ongedeerd zijn achtergebleven. 
Ze trekken hun motorpak uit en controleren elkaar op eventuele 
schotwonden. Ondertussen komt een zee van zwaailichten over 
de Haarlemmerweg aangesneld. Een van de agenten op wie ge-
schoten is, wil opnieuw de achtervolging inzetten, maar zijn col-
lega’s trekken de sleutel uit het slot van zijn motor en zetten hem 
in een busje.
 De inzittenden van de Audi lijken in paniek. De door vluchten-
de criminelen gevreesde politiehelikopter hangt al in de lucht. Ze 
moeten de auto dumpen, maar de schutters hebben mazzel. De 
helikopter vliegt door alle chaos eerst achter een andere Audi aan. 
De moordenaars scheuren naar het randje van de wijk Geuzen-
veld. De wijk in rijden kan niet, op iedere straathoek staat al een 
agent en hele straten zijn afgezet. Alsof er een oorlog is uitgebro-
ken.
 In de achteruitkijkspiegel nadert een politieauto. Al rijdend 
gooien de schutters hun wapens in een sloot. Twee ak-47’s, een 
Glock-pistool en een colt. Een getuige ziet dat ze hun auto ach-
terlaten bij een sportpark. Normaal gesproken steken daders van 
liquidaties hun vluchtauto in brand, om zo min mogelijk sporen 
achter te laten. Dat doen deze moordenaars niet, de politieauto 
achter hen is er al bijna. Ze sprinten weg. Net op tijd, de politie 
arriveert maar een paar seconden te laat. De daders ontkomen.
 De Golf wordt die avond niet meer gezien. Twee dagen later 
staat de auto uitgebrand om de hoek bij de plek waar ook de Audi 
is gedumpt.
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De Marokkaanse onderwereld heeft haar visitekaartje afgegeven. 
De schietpartij in de Staatsliedenbuurt veroorzaakt een schokgolf 
door heel Nederland. De Amsterdamse burgemeester Eberhard 
van der Laan, die echt niet meer opkijkt van een afrekening meer 
of minder, is duidelijk geschokt. ‘Dit was wild west,’ zegt hij de 
volgende dag.
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Hoofdstuk 1

De Amsterdamse binnenstad krioelt van de excentrieke types. 
Het is de nacht voor de Canal Parade, het hoogtepunt van de Gay 
Pride. Deze keer vindt de uitbundige botenparade op 7 augustus 
2010 plaats. Om half drie ’s nachts is het feestverkeer in het cen-
trum nog volop in beweging.
 Rappers Mr. Probz en Flex lopen samen met een vriend over de 
Herengracht. Ze komen van een feestje in club Rain aan het Rem-
brandtplein en willen nu naar het Leidseplein. De sfeer is smooth. 
De populaire artiesten zijn nog echte jongens van de straat. Flex 
heeft al eens twee jaar in de cel gezeten. Hij ziet er, met tattoos 
tot in zijn nek, niet uit als iemand met wie je ruzie wilt krijgen. 
Ook Mr. Probz zat al eens vast. In zijn tienerjaren hing hij met de 
Haagse Crips, de straatbende die gemodelleerd is naar de beruch-
te Amerikaanse gang die in de getto’s van Los Angeles dood en 
verderf zaait. Inmiddels is de tijd voorbij dat hij met een wapen 
in zijn schoen liep. Hij had een rolletje in de film Bolletjes Blues 
en heeft zich helemaal op zijn muziekcarrière gestort. Hij neemt 
platen op met bekende Amerikaanse hiphopartiesten en zijn in-
ternationale doorbraak is dichterbij dan ooit. Op zijn handen 
herinnert de tatoeage Tomorrow is never promised hem er dage-
lijks aan dat alles in één klap voorbij kan zijn.

Mr. Probz en Flex zijn nog altijd geen lieverdjes. Ze zijn zelf de 
eersten die dat toe zullen geven. Een ruzie gaan ze niet uit de weg, 
ook niet als die fysiek wordt. Ooit loop je een keer de verkeerde 
tegen het lijf, waarschuwen vrienden hen regelmatig.
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 Bij het statige kantoor van advocaat Bram Moszkowicz aan de 
Herengracht slaan ze linksaf de Nieuwe Spiegelstraat in. Alleen 
Flex blijft even achter, hij staat te plassen. In de Nieuwe Spiegel-
straat lopen Mr. Probz en de andere feestganger vijf Marokkaanse 
jongens tegemoet. Een uitgelaten lachend groepje buurtvrienden 
uit Amsterdam-West. Ook zij zijn uit geweest. Mooie gympen, 
dure jackies en dwars over het bovenlijf het mateloos populaire 
accessoire onder Marokkaanse jongens: het Gucci-schoudertasje. 
De vriend van Mr. Probz en Flex herkent de tasjes meteen uit zijn 
tijd in de horeca. Dealertjes, denkt hij. De Marokkanen lopen el-
kaar een beetje uit te dagen en duwen en trekken wat. Het lijkt al-
lemaal heel gezellig en het ziet er niet naar uit dat ze van plan zijn 
om naar huis te gaan. De volgende stop is het Rembrandtplein.
 Als de jongens de hoek naar de Herengracht om slaan, botst een 
van hen tegen Flex aan, die net klaar is met plassen. ‘Wat doe je?’ 
snauwt de jongen. Ze hebben allebei het een en ander op en er is 
meteen ruzie.
 ‘What the fuck!’
 ‘Wat wil je?’
 Flex staat op het punt om gewoon door te lopen, als de Marok-
kaanse jongen de verkeerde snaar weet te raken. ‘Je kankermoe-
der,’ sist hij.
 Flex flipt en haalt uit.
 Mr. Probz, die al doorgelopen is, draait zich om als hij de ruzie 
hoort. Hij ziet hoe Flex de Marokkaanse jongen helemaal in el-
kaar ramt. De andere Marokkanen zetten grote ogen op. Ze willen 
tussenbeide springen, de een om zijn vriend te helpen, de ander 
om de boel te sussen. Maar de 1 meter 92 lange Mr. Probz en zijn 
andere vriend houden het groepje met wat duw- en trekwerk te-
gen. Dit hoor je met z’n tweeën uit te vechten, vindt Mr. Probz. 
Als je tof gaat lopen doen, moet je ook kunnen incasseren als het 
verkeerd uitpakt, ja toch?
 Nee. Zo werkt dat dus niet. Niet bij deze jongens uit Amster-
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dam-West. Ineens galmt er een keiharde knal door de smalle 
straat. Een van de Marokkanen, een tengere jongen in een blauwe 
trui, heeft een klein pistool uit zijn schoudertasje gepakt en Flex 
neergeschoten. Flex is nog niet eens naar de grond gezakt, of de 
loop van het omgebouwde alarmpistool is al op Mr. Probz gericht. 
Die begint in een overlevingsreflex tegen de tiener te schreeuwen. 
Maar de jongen blijft hem aankijken met donkere ogen die vuur 
lijken te spuwen. Hij is niet onder de indruk.
 Weer klinkt een knal. Ook Mr. Probz zakt ineen. Terwijl het 
groepje Marokkanen via de Herengracht wegsprint, wordt zijn 
ademhaling steeds moeizamer. Zijn buik staat in de fik en hij ziet 
dansende pixels voor zijn ogen.

Beide rappers worden overgebracht naar het Academisch Me-
disch Centrum in Amsterdam-Zuidoost. Daar blijkt de toestand 
van Mr. Probz kritiek. Hij is in zijn lever en nier geraakt. Beide 
artiesten overleven de schietpartij. Mr. Probz houdt blijvende 
schade aan zijn nier over, zo vertelt hij later in een reconstructie 
van de schietpartij in Nieuwe Revu.
 Diezelfde nacht houdt de politie drie Marokkaanse jongens 
aan van wie al snel blijkt dat ze er niks mee te maken hebben. De 
daadwerkelijke schutter ontkomt. Het is de negentienjarige Rida 
Bennajem. Terwijl de verdachte Marokkanen hun veters uit hun 
schoenen halen op het politiebureau, kruipt hij thuis onder zijn 
deken. De kleren die hij vanavond droeg, zal hij zo snel mogelijk 
links en rechts weggeven. Vannacht heeft hij voor het eerst iemand 
neergeschoten.



Bewakingsbeelden waarop te zien is hoe Rida Bennajem bij juwelier 
Has Gold in Leiden naar binnen stormt met een pistool in zijn hand

Nacerdine T. van de ‘Turtles’



Benaouf A. 
in Marokko

Chris Bouman, 
Khalid en Nacerdine 
‘Dikke’ T. aan tafel 
in het Mövenpick 
Hotel in Tanger



Recherche onderzoekt de plaats delict in de Comeniusstraat 
© AT5 | Martin Damen

De sleutelbos die wordt teruggevonden op de plaats delict in de Comeniusstraat



De politie heeft de omgeving van het 
Scheepvaartmuseum afgezet voor het publiek 
© AT5



Gwenette Martha in een discotheek in Antwerpen samen met een vriendin

Derkaoui ‘Pirki’ van der Meijden poseert samen met Willem Holleeder




