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Dit is een verhaal in twee bedrijven. In beide verhalen speelt Aziz Hammouni (29) uit Groningen een rol. In 
het eerste wordt zijn naam misbruikt door een leugenaar, in het tweede valt hij in handen van een 
merkwaardig drietal. Een verhaal over een gruwelijke slachtpartij met als enig motief: financieel gewin. Een 
van zijn moordenaars: ‘Aziz was een heel aardige man.’ 
 
 
Het is donderdagochtend, 14 april 2005. 
In de zittingszaal van de rechtbank Groningen zitten niet de gebruikelijke twee parketwachters, maar er zitten 
er vijf, verspreid door de nagenoeg lege rechtszaal. Dat is veel want er is maar één verdachte en die oogt niet 
eens gevaarlijk. 
 
Sterker nog, qua uiterlijke verschijning zou de verdachte net zo goed personeelsmanager van een keurige 
onderneming kunnen zijn. En als je hem hoort praten de directeur. 



 
Maar Mohammed, 41 jaar, is een doorgewinterde crimineel. Dat zegt hij zelf. In 1987 werd hij veroordeeld tot 
18 jaar gevangenisstraf wegens moord. Vijf jaar later krijgt hij twee jaar vanwege iets met wapens. Weer een 
jaar later, in 1993, wordt Mohammed veroordeeld tot drie jaar voor een gewapende overval met gijzeling. In 
1994 komen daar nog eens drie jaren bij voor een andere overval. 
Zo'n score kan eigenlijk helemaal niet tenzij je tussentijds weet te ontsnappen. Dat deed Mohammed twee 
keer. 
 
In totaal heeft hij zestien jaar vastgezeten waarvan zes in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Strenger 
kan niet. Ik had Groninger rechercheurs met enig respect over hem horen spreken. Ze krijgen niet vaak met 
mannen van dit kaliber te maken. 
 
Mohammed is deze ochtend met een speciaal beveiligd politietransport naar de rechtbank gebracht. Hij moet 
zich verantwoorden voor een tasjesroof. Mohammed ontkent. Hij is zelf beledigd. Hij, doorgewinterd en 
zestien jaar gezeten, weet echt wel wat er te halen valt. Dan gaat hij zich toch niet verlagen tot zo'n stomme 
tasjesroof? Dat is, zegt hij tegen de rechters, onder zijn niveau. 
Hij noemt de aantijgingen absurd. 
 
Vier maanden eerder, op 30 december 2004, wordt in een donker fietsenschuurtje onder in een flatgebouw 
een vrouw van haar tas beroofd. De buit bestaat uit een portemonnee, een digitale camera, rijbewijs, paspoort, 
een agenda en een mobiele telefoon. De vrouw krijgt klappen. De dader komt en gaat gemaskerd. 
 
Kort na de beroving vindt een gealarmeerde flatbewoner een mobiele telefoon in het schuurtje. Het toestel is 
niet van de vrouw die is beroofd. Grote kans, luidt de conclusie, dat het toestel van de overvaller is. Vijf dagen 
later wordt Mohammed aangehouden. Het is zijn toestel. Hoe, zo wil het roofcoördinatieteam van de 
Groninger politie weten, komt zijn toestel in dat schuurtje? 
 
Mohammed heeft een verklaring. Hij had zijn telefoon op die dag van de beroving uitgeleend aan een kennis. 
Het kan dus niet anders, zegt hij, dat die kennis die vrouw heeft beroofd. En er is nog wat. Mohammed vertelt 
dat hij het slachtoffer wel kent. Ze zijn een tijdje buren geweest. Hij had  wel eens koffie bij haar gedronken. Hij 
had haar zelfs een keertje een roos geschonken. Het was een heel aardige mevrouw. 
 
De rechercheurs hadden gevraagd wie die kennis dan wel niet mocht wezen en Mohammed had geantwoord 
dat het Aziz is. Gedetailleerd vertelt hij waar hij was toen hij het toestel aan Aziz uitleende, wat voor kleding 
zijn kennis toe droeg. Als de politie hem een foto toont, had Mohammed gezegd: ‘Dat is 'm, dat is Aziz. 
'Honderdduizend procent zeker.' 
 
De officier van justitie eist tegen de doorgewinterde beroepscrimineel dertig maanden celstraf. 
 
Want wat Mohammed als hij de foto van Aziz onder ogen krijgt niet weet – en de politie weet dat – is dat Aziz 
dood is. Ook al op de dag van de beroving. Aziz is op 16 september 2004 vermoord in het Robbenoordbos in 
het puntje van Noord-Holland. 
 
 
Het is woensdag, 6 september 2005. 
In de zittingszaal van de rechtbank in Alkmaar zitten drie mannen die volgens het openbaar ministerie deel uit 
maken van een criminele organisatie. 
 
Het zijn Cees van den A. (38), Jeroen W. (25) en Frans B. (42). Alle drie komen uit Groningen. De verdenking 
luidt dat zij zich in georganiseerd verband hebben beziggehouden met de uitvoer van cocaïne naar het 
Verenigd Koninkrijk en moord. 
Met z'n drieën zouden ze op 16 september 2004 op zeer gewelddadige wijze Aziz Hammouni om het leven 
hebben gebracht. 
 
Cees, Jeroen en Frans vormen een merkwaardig stel. 
Cees zegt dat hij bang is voor Frans. 
Jeroen zegt dat hij een beetje bang is voor Cees en heel erg bang voor Frans is. 



Frans zegt dat hij doodsbenauwd is voor Cees, maar niet voor Jeroen. 
     
Jeroen zegt dat Cees en Frans het hebben bedacht. 
Frans ontkent dat en vermoedt, zo zegt hij tegen de rechters, dat Cees en Jeroen samenspannen. 
Cees zegt dat het idee van Frans kwam. 
 
Jeroen had Cees leren kennen in coffeeshop Medley in Groningen. Cees had hem gevraagd of hij zo nu en dan 
wat wilde verdienen. Jeroen wilde dat wel. Hij zat in de schuldsanering en kon wel een extraatje gebruiken. In 
diezelfde coffeeshop ontmoet Cees ook Frans. Frans zegt dat hij veel contacten heeft, wel eens wat doet, ja dat 
hij nog voor Klaas Bruinsma had gewerkt en dat hij dus kan leveren. Zo ontstaat een criminele organisatie. 
 
In de rechtbank ontkennen ze dat laatste. 
Cees: 'We waren prutsers.' 
Jeroen: 'Het was een ongeorganiseerde klerezooi.' 
Frans zegt dat hij de woorden niet kan vinden die zijn gevoelens uitdrukken. Hij zegt: 'Met de dood van Aziz is 
ook een stukje van mijzelf doodgegaan. Ik slaap al een jaar niet.' 
 
De officier van justitie eist nadat de rechters het trio urenlang hebben ondervraagd een gevangenisstraf van 
twaalf jaar tegen Jeroen W. en daarnaast, tegen de adviezen van deskundigen in, de maatregel tbs met 
dwangverpleging. Tegen Cees eist hij achttien jaar cel. Frans hoort twintig jaar eisen. 
  
Het is zaterdag 9 oktober 2004 als twee jongens die paddenstoelen zoeken in het Robbenoordbos bij 
Wieringerwerf in een greppel het lichaam vinden van een man. De politie staat voor een raadsel. Kort na de 
vondst wordt kleding getoond in Avro's Opsporing Verzocht. Daar meldt de politie ook dat er sprake is van een 
misdrijf. Het is onbekend wie het slachtoffer is. 
 
In het Noordhollands Dagblad zegt een boswachter dat in het Robbenoordbos ook dingen in het duister 
gebeuren die 'we liever aan de politie overlaten'. En dat het zeker niet de eerste keer is dat er een lichaam 
wordt gevonden. Er was al eens een stoffelijk overschot aangetroffen in een uitgebrande auto. En een keer een 
Duitser die zichzelf er levend had begraven.  
 
Het bos is een schemergebied, bevestigt een medewerker van Staatsbosbeheer tegenover het 
Wieringernieuws. Er wordt ook in drugs gedeald. Hij voegt daar nog wel aan toe dat mensen er overdag niets te 
vrezen hebben. Slachtofferhulp ontfermt zich over de twee geschrokken paddenstoelenzoekers. 
 
De politie begint met twintig rechercheurs het Bospad-onderzoek. De uitzending van Opsporing Verzocht levert 
een aantal bruikbare tips op. Al snel komt een aantal Groningers is beeld. Begin december 2004 worden vijf 
verdachten in Groningen aangehouden, een zesde in Amsterdam. In samenwerking met de politie in Groningen 
worden huiszoekingen verricht. Op 22 december 2004 meldt de politie dat de Robbenoordbosmoord is 
opgelost. Volgens de politie is het slachtoffer vermoedelijk een leverancier van drugs en is hij slachtoffer 
geworden na betalingsproblemen. 
 
Cees, Jeroen en Frans zijn drie van de zes aangehouden verdachten. De andere drie zijn de partners van Cees 
en Frans en een student uit Groningen. Zij zouden hand- en spandiensten hebben verricht bij de handel in 
drugs. Met de moord hebben zij niets te maken. Het openbaar ministerie zal tegen Nancy W., de partner van 
Cees, vier jaar cel eisen. Ze was voorbereid op een werkstraf en barst in huilen uit. Ze heeft kinderen. De 
andere twee Groningers horen drie jaar waarvan een voorwaardelijk en dertig maanden waarvan tien 
voorwaardelijk eisen. 
 
Het Bospad-onderzoek is in de ogen van justitie goed voor 57 jaar en acht maanden gevangenisstraf. 
 
Dit hele verhaal moet eigenlijk beginnen bij Cees. 
Hij heeft een goede baan en zijn Groninger werkgever detacheert hem in Schotland. 
Cees houdt op z'n tijd wel van een jointje. 
De Schotten ook, zo valt het hem op. De Schotten hebben bovendien horen spreken over het tolerante 
Nederland en ze vragen aan Cees, die regelmatig op en neer reist, of hij niet eens wat mee kan nemen. 
Dat kan Cees best. 



De Schotten blijken er ook flink voor te willen betalen. 
Zo komt van het een het ander. 
De Hollandse joints zijn in Cees' Schotse werkomgeving gewild. 
Of hij ook niet eens wat anders mee kan nemen. 
Cocaïne bijvoorbeeld.  
 
Zo ontmoet hij in coffeeshop Medley in Groningen Frans die zegt nog voor Klaas Bruinsma te hebben gewerkt 
en dat hij kan leveren. En hij ontmoet daar ook Jeroen die om extraatjes verlegen zit. 
Frans zegt dat hij een Marokkaan kent voor wie hij wel eens wat wegbrengt naar Duitsland. 
Dan verpakt hij de drugs in chocolade of cacao en dat doet hij dan weer in dozen met waspoeder. Zo brengt je 
die drugshonden op een dwaalspoor. 
 
Zo’n gedegen aanpak maakt dat Cees vertrouwen heeft in Frans, een man die weet waarover hij praat. Voor 
Cees zelf is het een nieuwe wereld. Met criminaliteit heeft hij zich nooit eerder beziggehouden. 
 
Via Frans verschijnt de Marokkaan  Aziz op het toneel. 
Aziz wordt hun vaste leverancier en iedereen is blij. 
De ene keer neemt Cees 1600 gram cocaïne mee, dan weer eens 200 en dan weer twee kilo. In totaal zou 
tussen april en december 2004 tenminste 7,4 kilo zijn verhandeld. Aziz kreeg 32 euro per geleverde gram. De 
transporten gingen meestal per ferryboot, van Velsen naar Newcastle. En dan verder n huurauto’s.  Ze vliegen 
terug, wat met Easy Jet vanuit Glasgow niet duur is. 
 
Het gaat lang goed, maar eigenlijk is het met al dat geld allemaal te mooi om waar te zijn. Bij de zevende deal 
gaat hert dan ook mis. Er zijn problemen met de kwaliteit van de cocaïne. De Schotten zeggen dat het spul ook 
anders ruikt, dat het stinkt. Er was ditmaal vooraf, voor het eerst, ook niet getest. 
Ze kunnen de cocaïne niet kwijt. Ondertussen wacht Aziz in Groningen op zijn geld. Na twee weken blijkt dat 
het wachten op geld een serieus probleem is. Ook Aziz heeft betalingsverplichtingen. 
 
In de rechtszaal vragen de rechter wie met het idee kwam. De antwoorden daarop blijven vaag. Frans zegt dat 
het idee van Cees kwam. Cees zegt dat Frans tegen hem had gezegd dat hij wel raad wist. Dat hij een afgelegen 
bos kende, in de kop van Noord Holland. Dat kende hij nog uit de tijd dat hij marinier was en voor Klaas 
Bruinsma had gewerkt. Jeroen denkt dat ze het niet echt menen. 
 
Als Aziz zijn harde eisen stelt, vliegen Cees, Frans en Jeroen van Glasgow naar Amsterdam. Daar proberen ze 
een vuurwapen op de kop te tikken. Op de een of de andere manier lukt dat niet. Ze bedenken een alternatief 
plan; meerdere scenario’s worden doorgenomen. 
 
Op 15 september brengen Cees en Frans een bezoek aan het Robbenoordbos. 
Het bos wordt goedgekeurd. Hier zal Aziz zijn einde vinden en begraven worden. Bij de Welkoop in Assen 
kopen ze een dag later een schop en een hooivork. Bij de Scapino laarzen een twee regenpakken. Bij de 
Outdoor in de Drentse hoofdstad een stevig mes. 
 
Jeroen wordt gebeld en krijgt te horen dat hij maar beter mee kan gaan. Als chauffeur. Tegen zijn vriendin zegt 
hij nog dat hij bang is, bang dat ze hem iets zullen aandoen.  Daarna bellen ze Aziz Hammouni en spreken af 
elkaar die middag te treffen bij het hoofdstation in Groningen. Daar vertelen ze aan hem dat ze naar 
Amsterdam moeten. Dat ze daar een afspraak hebben met Schotten. Dat de Schotten zaken willen doen. 
 
Aziz heeft niets in de gaten. 
 
Ook niet nadat ze in Amsterdam zijn aangekomen en er geen Schotten zijn. Ze bezoeken met z'n vieren een 
coffeeshop aan de Oudezijds Voorburgwal, een stripteaseshow, prostituees en verlekkeren zich aan lijntjes 
cocaïne. Dan komt het bericht, zegt Cees, Frans of Jeroen, dat er toch Schotten zijn, maar dat die zitten te 
wachten in nachtclub De Woeste Hoeve, even buiten Groningen. 
 
Aziz ruikt nog steeds geen onraad. 
 



Ze vertrekken per auto. Frans zit achter het stuur, Aziz zit naast hem. Cees zit achter Frans en naast hem 
Jeroen. In de kofferbak liggen de schop, de hooivork, een mes, laarzen en regenkleding. Als ze bijna bij het bos 
zijn, zegt Frans dat hij moet 'pissen als een otter'. Dat is het afgesproken teken en het excuus met de auto de 
snelweg te verlaten en een bospad in te rijden. 
 
Tegen de rechters zeggen Frans en Jeroen dat ze nog hebben geprobeerd Aziz te waarschuwen. Frans vertelt 
dat hij, ja tot op het allerlaatste moment, heeft getracht de moord te voorkomen. Cees zegt dat hij het niet 
weet, dat hij niet weet waarom hij het heeft gedaan. Hij zegt: 'Toen het voorbij was, heb ik uren lang 
gebibberd.' 
Jeroen: 'Ik heb steeds gedacht dat het een grapje was, dat we het niet echt zouden doen. Sinds de moord leef 
ik in een hel.' 
 
Frans zegt dat hij de woorden niet kan vinden die zijn gevoelens uitdrukken. Hij zegt: ‘Aziz was een heel aardige 
man. Met zijn dood is ook een stukje van mijzelf doodgegaan. Ik slaap al een jaar niet.’ 
 
De officier van justitie schampert: 'Krokodillentranen.' 
 
Hij zegt: 'Uit de optelsom van de verklaringen kan niet anders worden geconcludeerd dat alle drie hebben 
deelgenomen aan de slachtpartij. Er is gestoken, gesneden, gekliefd. Toen Aziz na kalm beraad met de schop op 
het achterhoofd werd geslagen, brak de steel. Hij had geen schijn van kans en stierf ter plekke.’ 
 
Aziz had gesmeekt hem niet te doden. Hij had gezegd: ‘Jullie mogen alles hebben.’ 
Frans reageerde met de opmerking dat het daar nu te laat voor was. 
 
Zijn moordenaars vertrekken na gedane zaken opnieuw naar Amsterdam om de oplossing van het 
betalingsprobleem te vieren. Maar eenmaal in de hoofdstad, ontstaat er twijfel: zou hij wel echt dood zijn? 
 
Ze besluiten het zekere voor het onzekere te nemen en rijden terug. Na twintig minuten zoeken – het is al 
nacht – vinden ze het lichaam. Er is geen twijfel mogelijk. Om niets aan het toeval over te laten verslepen ze 
het lichaam van Aziz naar een greppel, dieper het bos in, naar een betere verstopplaats vinden ze. Jeroen krijgt 
de opdracht Aziz te ontdoen van zijn kleding. Jeroen zegt dat hij dat al heeft gedaan, maar hij doet alsof. De 
kleding wordt later getoond in Opsporing Verzocht. 
 
De paddenstoelenzoekers vinden het ernstig verminkte lichaam drie weken later. 
 
 
De officier van justitie ziet in Frans B. de initiator.  Hij is de enige die ontkent. Cees en Jeroen geven hun rol in 
de slachtpartij toe. Samen zouden ze Aziz, eenmaal in het bos, uit de auto hebben getrokken. Jeroen had de 
gordels losgemaakt en Aziz vervolgens met de schop op het hoofd geslagen. Daarna stak Frans met de hooivork 
op hem in en Cees met het mes. Daarna zei hij: ‘Samen uit, samen thuis.’ 
 
Dat Frans tot het allerlaatste moment heeft geprobeerd de moord te voorkomen, vindt de officier van justitie 
volstrekt ongeloofwaardig. 
Cees zegt dat hij in de dagen na de moord een paar keer voor het hoofdbureau van politie in Groningen heeft 
gestaan om zichzelf aan te geven. Maar dan moest hij weer denken aan zijn vrouw en kind en dan liep hij door. 
Zegt: ‘Het is nooit de bedoeling geweest hem te vermoorden.’ 
  
Ook dat geloven de rechters niet. Jeroen geloven ze wel.  Ze geloven dat er sprake was van een 
ongeorganiseerde klerezooi en niet van een duurzaam en gestructureerd samenwerkingsverband. Daarom 
worden de verdachten vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie. De handel in drugs en de 
moord op Aziz worden wettig en overtuigend bewezen geacht. 
 
Jeroen W. krijgt negen jaar gevangenisstraf, zonder tbs. 
Cees van den A. krijgt vijftien jaar. 
Frans B. wordt veroordeeld tot zeventien jaar cel. 
  



Het openbaar ministerie gaat in hoger beroep. In 2006 komt het gerechtshof in Amsterdam tot iets lagere 
straffen: negen, veertien en zestien jaar. De drie verleners van hand- en spandiensten, de twee partner en een 
student uit Groningen, krijgen werkstraffen opgelegd tot 240 uur. 
 
De rechters in Alkmaar spreken van een gruwelijke slachtpartij met financieel gewin als enig motief. Over de 
drugshandel merken de rechters op dat de verdachten de negatieve reputatie die Nederland geniet als 
uitvoerland voor drugs hebben bevestigd. 
 
 
De doorgewinterde Mohammed die Aziz de beledigende tasjesroof in de schoenen wilde schuiven, werd in 
Groningen veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. 
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