
En wEEr viEl 
EEn AngEl
Net nu het imago van de Hells Angels na alle rechtszaken wat 
was opgevijzeld, werd vorige maand in Haarlem Rob Schilders 
 geliquideerd. Op de begrafenis van de man over wie gefluisterd 
wordt dat hij een foute drugsdeal sloot. ‘Rob had een hart van 
goud en een buitengewoon groot inlevingsvermogen.’

door Nikki SterkeNburg m.m.v. Wouter LaumaNS
fotografie aNp, Wfa

 ‘S
o long... Angel of Harlem...’ Op de klanken van U2 wordt 
de 52-jarige Rob Schilders door zijn club genoten naar 
zijn graf gedragen. De kist is zwaar, zelfs de Angels 
moeten enigszins vooroverbuigen om de zware man 
te kunnen tillen en klemmen hun kiezen op elkaar. 
Vanuit onder meer Liechtenstein, Duitsland, België, 
Engeland en zelfs Zuid-Afrika zijn Angels gekomen 
om Schilders de laatste eer te bewijzen. Ook bevriende 
clubs als Satudarah, de Rogues, de Demons en de 

Confederates zijn vertegenwoordigd. 
Voor de deur van het uitvaartcentrum worden shaggies gedraaid en schudden 
clubgenoten elkaar de hand. Twee Angels geven elkaar zelfs kussen op de wang. 
De voorzitter van de Haarlemse Hells Angels heeft zijn motor recht voor de 
 ingang geparkeerd, brothers, familie en vrienden lopen met een boog om het zwarte 
monster met rode Angels-vlag heen. ‘Prospects, prospects, aan de kant!’ roepen twee 
aspirant-leden die met een enorm bloemstuk van witte en rode rozen langskomen, 
waarin R.I.P. Rob staat te lezen. 

Vijf schoten
Rob Schilders uit Zandvoort werd op 3 december 2010 in de Dr. Schaepmanstraat 
in Haarlem doodgeschoten. De moordenaar vuurde vijf schoten af met een  wapen 
waarvan nog getwijfeld wordt of het om een riotgun of een geweer met een afge-
zaagde loop gaat. Al gauw na Schilders’ dood schreef het Haarlems Dagblad dat 
een Zandvoortse plaatsgenoot had gezegd dat de Angel een bekende van de politie 
was en al een aantal malen was veroordeeld voor onder andere drugssmokkel. ‘Hij 
was regelmatig op staatsvakantie,’ aldus de bron. 
Opmerkelijk genoeg was er de dag vóór de schietpartij een incident bij Heavy 
Duty Machinery, een motorzaak die in gebruik is bij de Haarlemse Angels. Een 
47-jarige man uit IJmuiden werd ’s ochtends zwaar mishandeld door twee mede-
werkers omdat hij de zaak zou hebben willen ‘overvallen’, aldus de medewerkers. 
Een twintigkoppig rechercheteam onderzoekt inmiddels of er een link is met 
de zware mishandeling en de moord op Schilders. Zo bestaat bij de politie de 
gedachte dat het niet om een gewapende indringer ging, maar dat de man werd 
mishandeld vanwege een mislukte drugsdeal. ‘Wij kunnen nu in ieder geval niet 
aantonen dat er een verband bestaat tussen beide zaken,’ zegt politiewoordvoerder 
Evy Elschot van de politie Kennemerland. 
In het milieu is de moord op Schilders een tijdlang het gesprek van de dag. Er 
wordt gespeculeerd over de achtergronden van de liquidatie. De meest gehoorde 
lezing komt grofweg neer op het volgende verhaal. De afgelopen maanden was 
er een slechte partij Pakistaanse hasj op de markt die door waterschade niet goed 
te verkopen was. De stuff was te herkennen aan een stempel met de cijfers 2010. 
Insiders houden het voor mogelijk dat Schilders deze partij voor te veel geld 
verkocht zou hebben aan een groep softdrugshandelaren.
De 47-jarige ‘overvaller’ van de motorzaak zou een lid van de benadeelde groep 
zijn die over deze kwestie verhaal kwam halen. De medewerkers van de motorzaak 
hebben hem vervolgens gruwelijk te grazen genomen. Zo wordt gefluisterd dat hij 
meerdere keren op zijn voeten is geslagen met een zware hamer. Maar daarover 
kan de politie in ieder geval geen uitsluitsel geven. ‘De indringer was zó zwaar 
mishandeld dat we hem nog niet hebben kunnen horen,’ aldus Elschot.
De president van de Nederlandse Hells Angels, Daniel Uneputty – Unu – heeft de 
verhalen gehoord, maar tast, net als de politie, nog in het duister over de toedracht 
van de moord. ‘Er wordt zo veel gespeculeerd. We hebben nog geen bevestiging 
gekregen, dus ik kan er eigenlijk niet zoveel over zeggen.’ Ook openbare gegevens 
geven weinig duidelijkheid. Behalve zijn woonhuis stonden er geen panden op 
naam van Schilders. Op zijn adres staat ook geen woud van bv’s geregistreerd, 
slechts het creditmanagementbedrijf van zijn vrouw. 
Hoe het ook zij, de burgemeester van Haarlem zag in ieder geval geen aanleiding 
om de optocht van Angels te verbieden. ‘Elke club of vereniging heeft het recht 
een overledene de gewenste uitvaart te bezorgen. Dus ook de Hells Angels. Want 2928
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de gemeente Haarlem behandelt hen op dezelfde wijze als andere plaatselijke 
organisaties. De Hells Angels hebben ook de vrijheid de uitvaart zo groot of 
klein te maken als zij zelf willen.’

hels geronk
Onder toeziend oog van politie, verkeersregelaars en massaal toegestroomd  publiek 
rijden de Angels op motoren weg van het clubhuis waar Schilders onder  bewaking 
van zijn brothers al twee dagen opgebaard had gelegen en 24 uur per dag te 
bezoeken was. Het helse geronk van honderden motoren begeleidt de zilveren 
begrafenisauto waarin de grote zwarte kist ligt. De meeste buitenlandse Angels 

en stil te krijgen voor de ceremonie, 
maar geeft al snel zuchtend op. Ter-
wijl de president van de Haarlemse 
club het woord neemt en spreekt van 
een ‘lafhartige daad’, is het in de gang 
enorm rumoerig. Pas als twee grote 
Angels zich een weg door de massa 
banen en roepen dat het nu echt 
stil moest zijn, is de speech van de 
 Haarlemse president te verstaan.
‘Rob had een hart van goud en 
een buitengewoon groot inlevings-
vermogen. Zonder hem zou deze 
club niet zijn wat hij vandaag de dag 
is.’ Hij besluit zijn korte toespraak 
met de kreet ‘Brothers forever, forever 
brothers.’ 
‘AFFA!’ roepen de aanwezige  Angels 
luidkeels.  
Dan schalt Going to the Run van 
Golden Earring door de boxen, 
een nummer dat Schilders’ tiener-
dochter zegt te koesteren. ‘Altijd als 
dit nummer ergens werd gedraaid, 
belden we elkaar. Dan hielden we 
onze mobieltjes bij de speakers en 
zongen keihard mee. Ook al stond 
je dan op m’n voicemail, dan wist 
ik dat je aan me dacht.’  
Tobias, de 19-jarige zoon van 
 Schilders, zegt vooral dankbaar te 
zijn dat hij z’n vader negentien jaar 
lang mee heeft mogen maken. ‘Je 
liet me zien dat er meer was dan een 

papiertje, je had zoveel mooie plekken meegemaakt en zoveel levenservaring.’ Hij 
vertelt een anekdote over zijn vader die hem zakgeld wilde geven. ‘Ik zei tegen 
mijn vader dat ik twee dagen geleden al zakgeld had gehad, waarop hij zei: ‘Pak 
nou gewoon aan! Je wil toch geld, stomme lul?!’’ 
Het zorgt bij de aanwezige Angels voor een lach en bij sommigen zelfs een kleine 
traan. Een getinte man met zijn oren vol ringen en een lange, grijze baard zet zijn 
zonnebril omhoog om zijn ogen droog te wrijven, om zich vervolgens weer achter 
zijn donkere bril te verschuilen. De bril gaat nog een paar keer omhoog tijdens 
André Hazes’ Ik leef mijn eigen leven, Bocelli’s Time to Say Goodbye en Herman 
Broods vertolking van My Way. Als de Angels samen met vrienden en familie 
Schilders naar zijn graf dragen, wordt zijn afscheid begeleid door de keiharde 
knal van een lawinepijl. 

Deuk opgelopen
Ondanks dit eerbetoon lijkt de president van de Hollandse Angels toch met de 
kwestie in zijn maag te zitten. Nadat justitie in de zogenaamde Acroniem-zaak 
tevergeefs probeerde aan te tonen dat de Hells Angels een criminele organisatie 
was, leek het relatief rustig aan het Angel-front. De keren dat de Engelen nog in 
het nieuws kwamen, was dat vanwege een conflict van het Amsterdamse chapter van 
de motorclub met de gemeente over de locatie van hun clubhuis. Ook anonieme 
bronnen uit het milieu laten aan Revu weten dat de Angels zich niet laten inhuren 
voor incassoklussen. Het opgevijzelde imago van de Angels lijkt met de moord 
op Schilders toch een deuk op te lopen. ‘Het is erg vervelend,’ is het enige dat 
president Unu nog kwijt wil over de gewelddadige dood van Schilders.  
reageren? reactie@revu.nl

GeliquideeRde eNGeleN
Het gebeurt niet vaak, maar wanneer er leden van de Hells Angels 
vermoord worden, is dat bijna altijd groot nieuws. 
Op 19 fEbruAri 2000 worden in de Haarlemse seksclub esther Hells 
Angel Facco Nieuwenhuis en aspirant-lid Rob Takken samen met nog 
twee anderen koelbloedig door het hoofd geschoten. Hoewel dat nooit 
is aangetoond, hield de recherche er vanaf het begin rekening mee dat 
het hierbij ging om een afrekening in het criminele circuit.
Op 10 OktObEr 2000 wordt topcrimineel en aspirant-lid Sam  Klepper 
in Amsterdam Buitenveldert geliquideerd. Na de moord krijgt hij postuum 
de felbegeerde full colors waarmee hij volwaardig lid is. Zijn begrafenis 
wekt veel ergernis bij de politie omdat de Hells Angels in de stoet zich 
niet aan verkeersregels houden en vuurwerk afsteken bij het hoofd-
bureau van politie.
Op 13 fEbruAri 2004 worden de doorzeefde lijken van drie prominente 
Hells Angels van de Nomads uit Heerlen gevonden in de buurt van het 
limburgse echt. Volgens de recherche zouden de drie geliquideerd zijn 
door hun brothers omdat zij betrokken waren bij de diefstal van een partij 
cocaïne. Alle verdachte Hells Angels zwegen tijdens de processen als 
het graf en werden in 2007 door het gerechtshof vrijgesproken.

HOe cRimiNeel ZijN 
de HellS ANGelS?
Hoewel justitie in Nederland de 
afgelopen jaren haar pijlen op de 
motorclub heeft gericht, is ze er 
niet in geslaagd aan te tonen dat 
de helse bengels in Nederland een 
criminele organisatie vormen. de 
Hells Angels zijn volgens de inter-
nationale politieorganisatie europol 
op dit moment een snel groeiende 
club waarvan europa meer dan 400 
afdelingen telt, terwijl in Amerika 
slechts 103 afdelingen bestaan die 
ook nog eens krimpen. Hoewel de 
Angels er de afgelopen jaren in zijn 
geslaagd buiten beeld te blijven, 
zegt europol duidelijk  inzicht te 
 krijgen in de activiteiten: ‘ Afpersing, 
drugssmokkel, roofovervallen, 
mensen smokkel, wapen handel, 
cocaïnehandel en de distributie 
van wiet,’ aldus de woordvoerder. 

zijn met de auto gekomen en sluiten zich 
aan bij de stoet. Politie en verkeersregelaars 
geven de stoet voorrang op kruispunten, de 
motorclubs gedragen zich in ruil daarvoor 
netjes; vrijwel iedereen draagt een helm, 
aanwijzingen worden opgevolgd. 
De aanvankelijke orde verdwijnt echter 
bij het uitvaartcentrum. De stoet wordt 
via een onverhard weggetje geleid waar 
een verkeersbord hangt: verboden voor 
auto’s en motorvoertuigen. De extra in-
gerichte parkeerplaats op een grasveld is 
afgezet met roodwit lint, maar de eerste 
uitgestapte  Angels trekken het lint meteen 
kapot en halen het weg, zodat een grote 
witte  Mercedes kan parkeren.
Terwijl familie en vrienden plaatsnemen 
in de lichte glazen zaal, staan honderden Hells Angels in de hal en voor op het 
bordes te roken. Het vormt een bont gezelschap van leren jassen en tatoeages 
in nekken en op handen. Oudere mannen hebben paardenstaarten en baarden, 
de jongere aspirant-leden uit Duitsland zijn opmerkelijk kortgeknipt en glad-
geschoren. Veel Nederlandse leden dragen een breed zwart stuk rouwlint over 
hun colors (emblemen). R.I.P. Rob staat er in gouden letters op, en bij sommigen 
AFFA Rob, wat staat voor Angels Forever, Forever Angels. 
Een dame van het uitvaartcentrum doet nog een poging de mannen te verzamelen 30 31


