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Remko van Lent is de belangrijkste getuige in het proces tegen 

onder anderen Donald Groen en Harrie Stoeltie. Die zouden hem 

op gewelddadige wijze afpersen en daarom stapte hij met zijn 

gezin in een getuigenbeschermingsprogramma. Tegelijkertijd is 

zijn stap naar justitie ook een mooie manier om onder legale en 

illegale schuldeisers uit te komen, wier miljoenen zijn verdampt 

in megalomane vastgoedprojecten. ‘Hij wilde heel snel heel rijk 

worden, en kon niet verkroppen dat dat niet lukte.’  

Vriend en vijand over ‘de nieuwe Endstra’.



 ‘A ls je al zijn schulden bij elkaar 
optelt, kom je uit op een bedrag 
tussen de tien en twintig miljoen 

euro dat hij is kwijtgeraakt.’ Aan het 
woord is curator Michel Moeijes, die het 
persoonlijke faillissement van Remko 
van Lent (44) heeft afgehandeld. ‘Er is 
op geen enkele wijze een administratie 
gevoerd. We kunnen niet eens met zeker-
heid zeggen of al die miljoenen wel naar  
de vastgoedprojecten zijn gegaan, of dat  
ze voor iets anders zijn gebruikt.’ Moeijes 
deed zelfs in 2011, bij het afronden van  
zijn faillissementsonderzoek, aangifte 
van fraude. Niet dat dat nog zin had; de  
fiscaal jurist en zijn gezin waren op dat 
moment al lang en breed naar een  
onbekende bestemming vertrokken. Hun 
voormalige huis aan de Zandvoortse  
Wilhelminaweg staat er verloren bij; door 
de ongelapte ramen is nauwelijks nog iets 
te zien. Volgens het taxatierapport heeft 
het een waarde van 1,3 miljoen euro, maar 
nu staat het voor een schamele 799 dui-
zend euro te koop. 
Van Lent doet een hoop stof opwaaien in 
de badplaats wanneer hij in maart 2010  
op stel en sprong vertrekt met zijn vrouw 
Jessica en hun drie kinderen. Voor het 
eerst in de Nederlandse geschiedenis 
wordt een heel gezin opgenomen in een 
getuigenbeschermingsprogramma van 
justitie. Langzaam lekken berichten naar 
buiten dat de fiscaal jurist in de wurggreep 
van criminelen zou zijn geraakt, onder wie 
de bekendste Yab Yum-uitsmijter en Hells 
Angel Harrie Stoeltie en Donald Groen, 
alias ‘De Wolf’. Die laatste onderhoudt 
niet alleen nauwe banden met figuren als 
Mink Kok, maar zal in 2011 ook bekend 
worden als ‘de afspraak’ naar wie topcri-
mineel Stanley Hillis op weg is als hij 
wordt geliquideerd. Al gauw wordt de ver-
gelijking met Willem Endstra (Van Lent) 
en Holleeder (Groen) getrokken. De ingre-
diënten liggen er immers: een zakelijk 
wonderkind dat zó graag rijk wil worden 
dat hij in zee gaat met types uit het avon-
tuurlijke milieu, en met wie hij ook vriend-
schappen sluit. Wanneer hij in financieel 
noodweer komt, doordat hij niet aan legale 
investeerders kan uitkeren en de zware 
jongens de druk opschroeven, begint Van 
Lent gesprekken met justitie te voeren en 
duikt onder. Moeijes: ‘Je leest steeds over 
banden met de onderwereld, maar het zijn 
vooral de partijen uit de bovenwereld die 
door hem grote verliezen hebben geleden.’

AcHttien pRocent Rente
En het had zo’n mooi succesverhaal kun-
nen zijn. Al tijdens zijn studie solliciteert 
Van Lent bij PricewaterhouseCoopers 
(PwC), waar hij binnen het kantoor een 
bliksemcarrière maakt. Hoewel vaak is 
geschreven dat hij in 1996 partner wordt, 
als een van de jongste ooit, wordt Van Lent 
dit volgens PwC pas in juli 2000. In de 
jaren ervoor is hij een zeer jonge senior 
manager binnen het bedrijf en ontmoet  
hij belangrijke figuren als toekomstig 
Schiphol-directeur Jos nijhuis, met wie 
hij samen aan een project werkt en wiens 
naam hij later vaak zal laten vallen. Uit-
eindelijk wordt Van Lent dus in 2000  
partner van de Engelse tak van PwC. ‘Bij 
zijn benoeming zei Luuk Harrewijnen, 
de partner die hem had voorgedragen, in 
zijn speech dat Remko een heel bijzondere 
jongen was die fiscale wonderen kon  
verrichten – een groot talent’, vertelt een 
familielid, dat niet met naam genoemd  
wil worden, aan Quote. Harrewijnen zegt 
‘geen behoefte’ te voelen om te reageren, 
maar PwC-woordvoerder Meint Water-
lander laat desgevraagd weten: ‘Natuur-
lijk had hij iets bijzonders, anders word je 
geen partner. Daarvoor moet je je onder-
scheiden, daar komt meer bij kijken dan 
alleen hard werken. Je moet echt bekend-
staan als een specialist. Van Lent was 
gespecialiseerd in internationale business 

process outsourcing (waarbij vooral it-pro-
cessen worden uitbesteed, red.).’ Mensen 
die Van Lent kennen, omschrijven hem als 
een streber die in zijn eigen wereld leefde. 
‘Zijn wereld was net iets mooier dan deze 
in werkelijkheid was. Hij had vaak de 
prachtigste verhalen.’
In 2001 verhuist Van Lent zelfs met zijn 
afdeling naar Londen, waar hij lucratieve 
bonussen opstrijkt voor zijn adviezen. 
Hoewel hij prima verdient en geniet van 
een leven met luxe vakanties, dure kleding 
en mooie interieurs, blijft het grote geld 
trekken, dat hij kan binnenhalen van 
mensen die hem inhuren. Het Londense 
avontuur is geen lang leven beschoren; in  
2002 wordt de Engelse tak opgeheven en 
is Van Lent partner af. Hij besluit verder  
te gaan als ondernemer, met als doel heel 
snel multimiljonair te worden. Als boek-
houder en fiscalist verstrekt hij nog advie-
zen op freelance basis – onder andere aan 
Manpower – en intussen probeert hij toe-
komstige vastgoedprojecten te ontwikke-
len. Van Lent betrekt een kantoorruimte 
in het Amsterdamse WTC, waar hij een 
maquette presenteert van een project in 
de Verenigde Staten. Nabij een hotel in de 
streek Jackson Hole wil hij een luxe appar-
tementencomplex bouwen waarbij bewo-
ners gebruik kunnen maken van de hotel- 
faciliteiten. Toekomstige geldschieters 
belooft hij een rente van achttien procent, 
waardoor investeerders zich verdringen 
voor het kantoor. Van Lent harkt zelfs 
zoveel binnen dat hij er ineens een luxe 
levensstijl op na kan houden. ‘Hij wist 

kennelijk iedereen te overtuigen. Met 
ongelooflijke verhalen en spread-

sheets wist hij mensen bij ING 
en Van Lanschot makkelijk 

om te turnen. En 

ReMko vAn Lent (44)
De Zandvoortse fiscaal jurist 
besluit in 2002 voor zichzelf te 
beginnen. Zijn vastgoedprojec-
ten lopen echter uit op een 
mislukking. Ondanks een zake-
lijk en persoonlijk faillissement, 
blijft hij van allerlei partijen geld 
lenen. Als schuldeisers uit het 
criminele milieu de druk opvoe-
ren, stapt Van Lent in maart 
2010 naar justitie en beweert te 
zijn afgeperst. Volgens zijn 
omgeving is het een noodsprong 
om onder faillissementsfraude 
uit te komen.

Remko van Lent
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‘ Zijn wereld was net iets mooier dan  

deze in werkelijkheid was.  

Hij had de prachtigste verhalen’



ook Fortis-dochter Box investeerde in het 
project’, aldus Jan Brand (met 625 mil-
joen euro nummer 38 in de Quote 500). 
Brand had er zelf geen weet van, maar  
uiteindelijk deed Box ook voor hem een 
investering van vijf miljoen euro via de 
Curaçaose vennootschap Embrace. ‘Ik 
had het moeten controleren, maar dat heb 
ik niet gedaan. Gelukkig heeft Fortis de 
schade wel grotendeels vergoed, omdat 
het buiten mij om is gegaan. Ik vind het 
erger voor de kleine middenstanders die 
door Van Lent ten onder zijn gegaan.’ 
Iemand anders die zakelijk aan Van Lent 
is verbonden, is Jan Haans, groothande-
laar in onder andere meubels en decoratie. 
Hij wil niet te veel ingaan op de situatie, 
maar laat wel weten: ‘Rond 2007 of 2008 
ben ik met hem in contact gekomen. Zijn 
verhalen waren echt te mooi om waar te 
zijn; al vrij snel had ik in de gaten dat het 
allemaal niet klopte. Ik heb toen direct 
onze samenwerking beëindigd. Ik wil 
geen seconde meer aan die man besteden, 
ik concentreer me liever op de positieve 
zaken.’ Ook cees Borst van vermogens-
beheerder Fidessa (daarvoor was hij 
werkzaam als directeur bij Box Consul-
tants) is een naam met wie Van Lent veel 
koketteert om andere investeerders over 
de streep te trekken. Hij voert veelvuldig 
besprekingen met Borst, die ook inves-
teerders zou hebben aangedragen. Sail-
lant detail: de dag dat Van Lent verdwijnt 
in het getuigenbeschermingsprogramma, 
heeft hij ook een afspraak met Borst. Na 
lang aandringen laat Borst per mail aan 
Quote weten: ‘Gedurende een periode heb 
ik contact gehad met de heer Van Lent. Dit 
was in de tijd dat ik werkzaam was als 
directeur bij Box Consultants. De overige 
informatie die u stelt, is onjuist en/of onbe-
kend.’ Hij wil niet ingaan op de vraag of hij 

heeft geïnvesteerd of investeerders 
heeft aangedragen.

pRADA-MAn
Hoe het ook zij, in 2005 heeft de fiscaal 
jurist acuut geld nodig. De beloofde ren-
dementen en winstmarges blijven uit en  
dat jaar wordt zijn investeringsvehikel 
Bare Investments failliet verklaard. Wel 
behoudt Van Lent zijn investeringsfonds, 
Brixx. En om zijn investeerders gerust te 
stellen, accepteert hij nu ook investerin-
gen op persoonlijke titel. Het project blijkt 
een bodemloze put. ‘Remko is een streber, 
een doorzetter, een overheerser. Hij had 
het project moeten stopzetten, maar hij 
kon het niet verkroppen dat het zou  
mislukken’, aldus een familielid. ‘En daar-
voor, blijkt nu, heeft hij overal geld van-
daan gehaald. Ook bij mensen met wie hij 
beter geen zaken had kunnen doen.’ Vol-
gens Van Lent zelf loopt het appartemen-
tenproject spaak nadat hij door een 
Amerikaanse partij is opgelicht, hoewel 
ook gefluisterd wordt dat een Ameri-
kaanse bank beslag legde op de grond, 
omdat de Zandvoorter de rente over de 
lening niet betaalde. Het gedoemde avon-
tuur zorgt er in elk geval voor dat Van Lent 
behoorlijk ad hoc financiële gaten moet 
dichten, ook omdat hij bijvoorbeeld eind 
2004 moet uitkeren aan onderwereld-
figuur kris Jagernath, wiens geld hij ook 
in het project heeft gestoken. 
Eind jaren negentig is deze goed bevriend 
met Remko’s broer Serge van Lent, die 
speelt in het zaalvoetbalteam dat Jager-
nath sponsort als mede-eigenaar van het 
Oostenrijkse gokkantoor Interwetten. 
Jagernath is dan al landelijk bekend door 
de IRT-affaire, waarin hij miljoenen ver-
diende door zijn dubbelrol als informant 
van onderwereld én politie. Via Serge 
wordt Remko rond de eeuwwisseling 
gevraagd een miljoen dollar te beheren  
dat geparkeerd staat op een Zwitserse 
rekening, maar waar de bank van af wil 
omdat het mogelijk crimineel geld betreft. 
Van Lent heeft tegenover justitie altijd 
beweerd niet te weten wie Jagernath was, 
maar volgens het familielid klopt dat niet. 
‘Serge en Remko wisten dat hij zijn geld 

had verdiend met drugshandel. Maar, 
zo luidde hun redenering, de overheid 

had hem dat geld laten houden,  
dus zal het wel goed zijn.’ In 2001 

wordt Jagernath echter gearres-
teerd op verdenking van onder 

meer grootschalige cocaïne-
handel, illegale gokpraktij-

ken en het witwassen 

DonALD GRoen (48)
Prijkt sinds de jaren negentig 
op een lijstje van het OM met 
personen die betrokken zijn 
geweest bij de IRT-affaire, 
want stond in die tijd op goede 
voet met Mink Kok, Stanley 
Hillis en Jan Femer. Woont in 
Almere, repareert en verkoopt 
antieke klokken en kandelaars 
op internet en heeft een winkel 
op het Waterlooplein. Van Lent 
zegt gehoord te hebben dat 
Groen achter alle grote liquida-
ties zit en hoog in de rangorde 
van de onderwereld staat. 

MicHeL GRoen (43)
Wierp zich op als vriend toen 
Van Lent niet kon uitkeren aan 
Jagernath en zei het samen 
met hem te willen oplossen. 
Volgens justitie deed hij zich 
voor als de bemiddelaar en 
speelden Donald Groen en 
Harrie Stoeltie hierbij de 
agressors. Volgens Van Lent 
opereert Michel als handlanger 
van zijn broer Donald en zou hij 
bijvoorbeeld een van de brand-
stichters zijn van het City 
Box-complex in Amsterdam-
Noord in 2009. 

piM kieviet (42)
Qua naam vrij onbekend, maar 
wordt sinds de jaren negentig 
gelieerd aan Mink Kok en Stan-
ley Hillis. Zou Van Lent tijdens 
een ontbijtje op Times Square 
in New York hebben verteld hoe 
de criminele organisatie pre-
cies in elkaar steekt. Het OM 
ziet hem als handlanger van de 
broertjes Groen. Hij zou ook 
geld hebben geleend aan 
Van Lent, om hem daarna te 
kunnen afpersen.

Donald Groen

Michel Groen

Pim Kieviet

Harrie Stoeltie

	
HARRie StoeLtie (54)
Wordt al jaren genoemd als  
de grote man binnen de Hells 
Angels, maar dat is nooit  
bewezen. Stoeltie – een goede 
vriend van Willem Holleeder –  
was volgens de gemeente 
Amsterdam ook de werkelijke 
eigenaar van Yab Yum, een 
reden om de tent te sluiten. In 
de jaren negentig werd Stoeltie 
al eens veroordeeld voor mis-
handeling en poging tot zware 
mishandeling. Het OM probeert 
hem al jaren achter de tralies 
te krijgen, maar werd eerder 
door blunders niet-ontvankelijk 
verklaard.
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Het nieuWe MonSteRpRoceS
‘Ze brachten het steeds alsof het een legitieme vordering was, alsof we iets in 
goed overleg hadden afgesproken. Maar het was puur husselen, manipuleren 
en bedreigen. Michel Groen deed zich voor als een vriend. Hij gedroeg zich als 
de buffer tegenover zijn broer Donald, die de agressor was. Elke keer als ze 
hoorden dat het met mijn bedrijven goed ging, werden de schulden hoger’, 
vertelt Van Lent in april aan Vrij Nederland. Eind juni is er weer een pro forma-
zitting, waarschijnlijk volgt eind dit jaar de inhoudelijke behandeling van het 
proces waarin in totaal acht verdachten terechtstaan, onder wie Pim Kieviet, 
Harrie Stoeltie en Donald en Michel Groen. De zaak van Kris Jagernath wordt 
mogelijk apart behandeld in de Haarlemse rechtbank. Het gaat in totaal om 
vijf afpersings- en witwaszaken, waaronder de afpersing van Van Lent, twee 
drugshandelaren en antiquairs in de Amsterdamse Spiegelstraat, waarbij ze 
op gewelddadige wijze meer dan tien miljoen euro zouden hebben binnen-
geharkt. De grootste bedragen: 7,5 miljoen euro van Ference Jagtman (die 
volgens het OM aan het hoofd van een internationale drugsbende staat),  
1,9 miljoen euro van Van Lent en een miljoen euro van drugshandelaar Erik 
Boersma (die ontkent te zijn afgeperst). Begin oktober werden de verdachten 
opgepakt; ruim 250 rechercheurs deden toen op 23 locaties invallen. Compu-
ters, auto’s en scooters werden meegenomen en er werd beslag gelegd op de 
villa van Stoeltie, die voor zo’n 1,3 miljoen euro te koop stond. Hoewel het OM 
een rode draad in de verschillende zaken ziet, verschilt de wijze van afpersing 
nogal in ‘intensiteit, heftigheid, duur en frequentie’. Daarbij is de zaak van Van 
Lent door zijn verklaringen de grootste. De vraag is echter wat daarvan over-
eind blijft nu hij overhoop ligt met het OM over zijn bescherming. ‘Ik ben nu 
zover dat ik nog liever drie jaar naast mijn afpersers loop dan dertig minuten 
in een auto zit met iemand van het Team Getuigenbescherming.’

FAiLLiSSeMentSFRAuDe
Er is grote twijfel of Van Lents verklaringen niet achteraf geconstrueerd zijn. 
Advocaat Mark Teurlings, die Donald Groens partner Fenna bijstaat: ‘Waar 
ik voornamelijk bezwaar tegen heb, is dat hij op geen enkel moment heeft 
geprotesteerd. Hij stapelt probleem op probleem. Zo leent hij bij iemand  
drieënhalve ton om zijn schulden af te lossen bij enkele verdachten, maar 
gebruikt hij dat geld juist om allerlei andere gaten te vullen. Pas achteraf –  
als hij in een getuigenbeschermingsprogramma is gestapt – vertelt hij te  
zijn afgeperst.’ Volgens justitie zouden de verdachten hebben gedreigd met 
‘de Russische maffia’ en ‘Joegoslaven met machinegeweren’, en zou er zelfs 
geopperd zijn vrouw Jessica te laten verkrachten door Hells Angels. Samen 
met zijn broer Serge zou Van Lent naar eigen zeggen in totaal 25 keer grote  
bedragen hebben moeten afstaan, soms tonnen. Overigens heeft Serge in  
de verhoren verklaard dat de besprekingen waarbij hij aanwezig was, altijd 
zakelijk en gemoedelijk verliepen. Hij is er niet van overtuigd dat zijn broer 
daad werkelijk is afgeperst. Dat is ook waarop de verdediging gaat inzetten,  
zo bleek in januari tijdens een zitting in Rotterdam. Michel Groens advocaat 
Els van Nieuwenhuizen: ‘Gaat het in het geval van Van Lent om afpersen of 
om het aannemen van geld dat hij niet heeft kunnen terugbetalen? Na een  
privéfaillissement had deze man nog tal van bedrijven; dat neigt naar faillisse-
mentsfraude. Het OM doet er dan ook goed aan hem eens wat kritischer te 
bekijken.’ Bovendien klinkt steeds meer de vraag waarom Van Lent zelf geen 
verdachte is van internationaal witwassen. In elk geval belooft de zaak veel 
spektakel. Zo zullen er nog beelden worden vertoond waarop te zien is hoe 
Donald Groen de zaak van antiquair Marcel Toebosch kort en klein slaat, 
wanneer deze zegt zich niet te laten afpersen. Een andere antiquair werd  
er door Groen van beschuldigd hem gestolen objecten te hebben verkocht, 
waarop de man zijn Porsche moest inleveren en 140 duizend euro betalen.  

Wie iS Wie?
Van Lent schoof uiteindelijk 
geld over en weer met vijf 
partijen: 

‘ Hij heeft overal geld  

vandaan gehaald.  

Ook bij mensen met wie  

hij beter geen zaken  

had kunnen doen’
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van drugsgeld. Hij wordt in hoger beroep 
veroordeeld tot zeven jaar gevangenis-
straf, maar staat in 2004 alweer buiten. 
Dat jaar richt hij onder andere voetbalclub 
Young Boys Haarlem op (in oktober 2011 
valt de politie er binnen; volgens justitie is 
de club een dekmantel voor een criminele 
organisatie en worden er illegale poker-
avonden geor ganiseerd) en komt bij de 
gebroeders Van Lent om zijn geld vragen. 
Gezien de rente wordt het terug te betalen 
bedrag vastgesteld op een miljoen euro 
cash. Jagernath begrijpt dat Van Lent daar 
niet zomaar aan kan komen en geeft hem 
een jaar de tijd. Het mag niet baten, want 
Van Lent gaat in 2005 zakelijk failliet. In 
die periode laat de fiscaal jurist ook bij 
familieleden merken dat hij om geld ver-
legen zit. Zo wil hij de 220 duizend euro 
terug die hij zijn broer Serge heeft geleend 
voor de aankoop van het Zandvoortse 
grand café Danzee. Dat bedrag krijgt hij 
ook terug, maar in augustus 2006 heeft 
Van Lent nog altijd Jagernath niet terug-
betaald en dus verschijnt Michel Groen 
ten tonele, de broer van Donald, die een 
oplossing wil bieden. De jaren erna zal ‘de 
Prada-man’ (de bijnaam die Van Lent 
krijgt van zijn nieuwe vrienden) veel geld 
richting Jagernath, Stoeltie, de broers 
Groen en pim kieviet (volgens justitie 
een handlanger van de Groens) schuiven. 
Uiteindelijk betaalt hij hen 1,9 miljoen 
euro. Maar is het terugbetalen, witwassen 
of, zoals hij zelf beweert, afpersgeld?

FinAncieeL WonDeRkinD
Na het zakelijke faillissement in 2005 
wordt Van Lent in mei 2009 ook persoon-
lijk failliet verklaard, omdat hij op eigen 
naam contracten heeft getekend en geld 
heeft geïnvesteerd. Hij is al die tijd geld in 

zijn eigen projecten blijven pompen; naast 
Jackson Hole heeft hij ook een stuk grond 
in de buurt van Cap d’Antibes en er gaan 
geruchten over een Thais project. Het 
grote probleem is dat Van Lent niks heeft 
vastgelegd, zegt Moeijes. ‘Ik schaar dat 
onder de noemer “frauduleus faillisse-
ment”. Hij kon een groot deel van zijn  
handelen met de verdwenen miljoenen 
niet verantwoorden in zijn administratie. 
Dat gold ook voor de vennootschappen  
op zijn naam en op die van zijn vrouw: er 
waren geen aktes, belastingaangiftes, 
jaarrekeningen. Er werd geen vennoot-
schapsbelasting betaald en ga zo maar 
door. Ik lees overal dat hij een financieel 
wonderkind is, maar ik vraag me af of die 
term wel klopt. Als je een financieel won-
der bent, dan máák je geld, in plaats van 
geld van anderen te lenen en dat er door-
heen te jagen. Zijn eigen vermogen was 
namelijk niet zo groot; alle verloren mil-
joenen waren van anderen.’
Ook Van Lents familie en vrienden lenen 
hem honderdduizenden euro’s om te 
investeren of om hem uit de brand te  
helpen. Op eigen houtje schraapt hij geld 
bijeen waar dat maar kan. Zo komen zijn 
ouders en broer er na zijn verdwijning ach-
ter dat Van Lent maanden voor hij onder-
duikt, als hun gevolmachtigde financiële 
vertegenwoordiger nog tweede hypotheken 
op hun huizen heeft afgesloten, en ook dat 
geld verdwenen is. Serges horecazaak gaat 
failliet doordat Remko zo’n half miljoen 
euro heeft onttrokken en vanwege open-
staande belastingaanslagen die hij als 
boekhouder nooit heeft betaald. ‘Het 
klinkt naïef, maar we keken allemaal 
tegen hem op. Hij deed al jaren de belas-
tingaangiftes en kon voor ons altijd veel 
geld terugkrijgen. Maar met dat apparte-

mentenproject kwam er een omslag in zijn 
handelen. Vanaf dat moment ging elke 
euro die hij ergens vandaan kon vissen 
naar dat stuk grond in de VS’, aldus een 
van de gedupeerde familieleden.
Hoewel er wel iets van een fundering ligt 
in Jackson Hole – zo spotte Jan Brand 
toen hij er rond 2005 eens een kijkje ging 
nemen – is het project nooit verder dan 
enkele decimeters van de grond gekomen. 
De achtergelaten financiële schade wordt 
geraamd op tien tot twintig miljoen euro, 
maar mede door het totale gebrek aan 
administratie is het lastig te achterhalen 
wie er nog meer in zaten. Box en Van Lan-
schot willen er weinig over kwijt tegenover 
Quote, ING zegt zich het project niet te 
kunnen herinneren. En het werkelijk 
zoekgemaakte bedrag zou weleens veel 
groter kunnen zijn. ‘Het kan zijn dat er ook 
zwart geld is geïnvesteerd en dat die men-
sen zich niet bij mij durven te melden’,  
vertelt curator Moeijes. ‘De namen van 
schimmige figuren die ik in de media lees, 
heb ik niet teruggevonden in de adminis-
tratie – of wat daarvoor moest doorgaan. 
Aan de andere kant: van de reguliere trans-
acties werd al geen boekhouding gevoerd, 
dus het zou best kunnen dat er illegale 
transacties en ondergrondse investerin-
gen zijn gedaan waarvan ik geen idee heb.’ 

SLAcHtoFFeR
Van Lents ouders zijn hun appartement 
kwijtgeraakt, broer Serge verloor zowel 
zijn huis als zijn horecazaak. Van de 
gemeente of justitie hoeft de familie geen 
hulp te verwachten. Uit stukken die Quote 
heeft mogen inzien, blijkt dat ook Serge 
twijfelt of zijn broer daadwerkelijk is afge-
perst door de onderwereld. In een verhoor 
bij de rechter-commissaris verklaart hij 
dat Remko zich ook weleens zou kunnen 
hebben opgeworpen als witwasser voor de 
groep. De rechter-commissaris weigert dit 
op te nemen in het verhoor, omdat die 
opmerking geen antwoord is op de gestel-
de vraag. Daarop wil advocaat Bram 
Moszkowicz (die Harrie Stoeltie en 
Donald Groen bijstaat) in maart 2012 de 
rechter-commissaris wraken – overigens 

zonder succes. Volgens Panorama zou Van 
Lent bovendien tegen iedereen die het 
maar horen wilde gebluft hebben over zijn 
criminele contacten en vastgoedprojec-
ten: ‘Wat John Gotti (maffiabaas, red.) en 
Donald Trump samen kunnen, kan ik in 
m’n eentje.’ Het gerucht gaat dat Van Lent 
maar liefst zeven miljoen euro van de 
groep zou hebben aangenomen om wit te 
wassen; heel wat meer dan de een miljoen 
dollar van Jagernath. En volgens Nieuwe 
Revu gebruikte Van Lent Stoeltie en 
Groen juist om kritische zakenpartners  
en investeerders onder druk te zetten. 
Lang duurt de samenwerking met justitie 
in elk geval niet. In april dit jaar zoekt 
Van Lent media-aandacht omdat hij ruzie 
heeft met het Team Getuigenbescher-
ming. Officieel heeft de Nederlandse over-
heid per september 2011 de overeenkomst 
opgezegd; Van Lent en zijn vrouw zouden 
niet meewerken. Het echtpaar kreeg dat 
bericht begin oktober, één dag voor de ver-
dachten werden gearresteerd, waarmee het 
Openbaar Ministerie ook het veiligheids-
argument van tafel zou hebben geveegd. 
Van Lent vertelde boos tegen Vrij Neder-
land: ‘Ik ben geen verdachte. Ik ben ook 
geen kroongetuige, want dat is een getuige 
met een criminele achtergrond. Ik ben 
gewoon een slachtoffer, een getuige die 
aangifte doet van strafbare feiten.’ Maar 
hij is eerder een geldwolf dan een gedu-
peerde, vertelt het familielid. ‘Hij is nooit 
helemaal eerlijk geweest, tegen niemand. 
Hij ziet zichzelf als slachtoffer, maar hij 
heeft andere mensen een hoop ellende 
aangedaan. Vlak voor zijn verdwijning 
vertelde hij ons dat hij met de verkeerde 
mensen in zee was gegaan om dat megalo-
mane project af te maken. En toen hij niet 
kon uitkeren, hebben ze hem de duim-
schroeven aangedraaid. We hebben ook 
weleens gedacht dat hij nu gewoon op de 
Bahama’s zit met z’n miljoenen. Boven-
dien weten we hoe hij is: Remko stapte 
naar de media vlak nadat bekend werd dat 
kroongetuige peter la Serpe 1,4 miljoen 
van de Nederlandse staat krijgt in ruil 
voor zijn getuigenis. Hij wil nu gewoon 
zo’n zelfde bedrag afdwingen.’ 

kRiS JAGeRnAtH (41)
Verdiende miljoenen door  
zijn dubbelrol in de IRT-affaire. 
Zou ook een partij diamanten 
ter waarde van 1,5 miljoen euro 
aan Van Lent hebben gegeven. 
Dit werd omgewisseld voor 
cash, maar zowel het geld als de 
diamanten verdwenen. Volgens 
Van Lent waren Donald Groen 
en Harrie Stoeltie de dieven. 
Wordt ook verdacht van wit-
wassen en drugshandel. Het 
is overigens nog niet bekend 
of hij vervolgd gaat worden 
voor afpersing van Van Lent. 

HET LAATSTE NIEUWS In mei werd Jessica van Lent op Schiphol 
gearresteerd; de officier van justitie wilde haar laten gijzelen omdat ze 
weigert te verklaren. De rechter-commissaris besloot dat ze moest worden 
vrijgelaten. Het zal de verstandhouding met het OM in elk geval niet verbe-
teren. In juli heeft er weer een pro forma-zitting van de zaak plaats, daar zal 
blijken of de Van Lents gaan getuigen tegen de zware jongens of niet. 

Kris Jagernath
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vAn LentS veRkLARinGen: LiquiDAtieS
Terwijl justitie zich vooral bezighoudt met de afpersingen, beweert  
Van Lent in Vrij Nederland ook volop te hebben verklaard over de pikorde 
binnen de onderwereld. Tijdens een ontbijtje met Pim Kieviet in november 
2008 op Times Square in New York zou deze hem uitgebreid uit de doeken 
hebben gedaan wie de meeste macht heeft. Kieviet vertelt over een  
man met de bijnaam ‘Chicago’ die zelfs al boven Klaas Bruinsma stond. 
Donald Groen zou een van de grootste mannen uit het milieu zijn en wordt 
daarom ook wel ‘Don’ genoemd. Hij zou binnen de organisatie boven  
vermeende kopstukken Mink Kok, Willem Holleeder en Dino Soerel staan, 
en achter alle grote liquidaties zitten. Bovendien had Kok (die nu op ver-
denking van wapenhandel vastzit in Libanon) volgens Kieviet nog het een 
en ander uit te leggen aan de organisatie, aangezien hij tassen vol geld 
naar Willem Endstra zou hebben gebracht, zonder die ooit te hebben 
teruggezien. Het OM stelt ‘niet onder de indruk’ te zijn van Van Lents 
betoog; de verhalen zouden vooral zijn gebruikt om hem bang te maken 
als afpersingsslachtoffer. 
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