
‘prutsers,  
niet weer…’ 
De zaak tegen de vijf Tattoo Killers, die in  opdracht 
 liquidaties zouden hebben  uitgevoerd, leek ijzersterk.  
Leek, want op de eerste  inhoudelijke zittingsdag kwamen 
de  eerste  pijnlijke fouten van het Openbaar  Ministerie 
 boven water. 

door Nikki SterkeNburg 
fotografie corNé vaN der Stelt

D
e beruchte foto waarop drie verdachten op een 
 schietbaan in Brazilië met ontblote ruggen een pistool 
 omhooghouden en hun grote Chinese tatoeage duidelijk 
te zien is, steekt bij een verslaggever uit zijn knipselmap. 
Vooraan in de Osdorpse Bunker zitten de broers Cor 
en Brian P.. Cor heeft zware wenkbrauwen en een stop-
pelbaard. Zijn 21-jarige broertje Brian is qua postuur nog 
een jochie, maar de tatoeage die deels zichtbaar is in zijn 
nek, doet anders vermoeden. 

Ze leunen zelfverzekerd achterover. Achter hen zit Jeroen, een forse Molukker bij 
wie de zwarte strepen van de tattoo in zijn nek te zien zijn, zo nu en dan leunt hij 
glimlachend achterover en kijkt wie er op de publieke tribune zit. Linksachter zit de 
zichtbaar gespannen verdachte Jurgen T.F. die wordt verdacht van het leveren van de 
auto’s. Hij draagt als enige van de vier aanwezige verdachten niet de bekende tattoo.    
Het lijkt een closed case voor het Openbaar Ministerie. Jeroen S., Cor en Brian P. 
 worden vlak na de kogelregen op Marlon Dalfour (telg uit een beruchte  Surinaamse 
criminele familie) aangehouden. Dalfour overleeft de  moordpoging ternauwernood. 
Op dat moment worden zij al in de gaten gehouden in verband met autodiefstallen. 
De vierde liquidatieverdachte, Evert S., wordt niet gevonden. Als de politie na de 
aanhouding de deur intrapt aan de  Tempelhof in  Amstelveen en bij andere adressen, 
kan er bijna gesproken worden van een  heterdaadje. De politie vindt een gekookte 
simkaart en gewiste geheugenkaart die het  Nederlands Forensisch Instituut later 
alsnog leesbaar weet te maken. Uit 600 foto’s blijkt dat Dalfour al weken door de groep 
werd gevolgd, zelfs de locatie waar de uitgebrande liquidatie-auto wordt teruggevon-
den staat erop. Ook vindt de politie een automatische Heckler & Koch en drie Glocks. 
En handgranaten, mobieltjes, portofoons, gsm-jammers, apparatuur om zenders te 
ontdekken, een sleutel om verkeerspalen mee te laten zakken, bivakmutsen, kogelvrije 
vesten, handschoenen, gestolen VW Golfjes en gestolen kentekenplaten. Ruim een 
jaar later wordt Jurgen T.F. gearresteerd, de voormalige celmaat van Cor P., hij zou 
de auto’s hebben geleverd. Ook verdachte Lane K. wordt aangehouden die belastend 
verklaart over Cor en Brian P., Jeroen S. en Evert S.. Tijdens het roken van een sigaret 
vertelt hij de recherche dat hij vermoedt dat de vier zich laten inhuren voor liquidaties. 

Weggelakt en geplakt
‘Knappe advocaat die hier nog iets tegenin kan brengen,’ klinkt het voor de zitting 
dan ook in de perskamer. Maar Karin Blonk en Marc Kok, de advocaten van de broers 
verrassen vlak na het begin van de zitting iedereen met een stunt. Er klinkt een haast 
georkestreerde zucht onder de aanwezige journalisten. ‘Prutsers, niet weer...’, mompelt 
Jan-Willem Navis van Spits hoofdschuddend. 
Wat ging er op de eerste inhoudelijke zittingsdag eind mei mis? De advocaten van 
de verdachten hebben de getuigenverklaringen van Lane K. ontvangen in pdf-vorm. 
Delen zijn door het OM zwartgelakt, volgens justitie om de veiligheid van de getuige 
te garanderen. Door de tekst naar Word te kopiëren, zijn advocaten Blonk en Kok erin 
geslaagd de letters onder de zwarte balken terug te halen. Zo is er weggelakt dat een 
rechercheur roept tegen Lane K.: ‘Kut, kut, kut, waarom zuip je dan zo veel?’ En er 
zijn ook ontlastende en tegenstrijdige verklaringen van K.  zwartgemaakt, aldus Kok.  
Hoewel Kok en Blonk nog geen harde voorbeelden geven van weggelakte ontlastende 
uitlatingen, vormt het wel het startschot voor het opentrekken van een beerput door 
de verdediging, onder wie ook Anique Slijters. Want naast de weggelakte verklaringen 
blijkt er meer te rammelen aan het dossier. Zo is Lane K. zonder advocaat verhoord 
en zijn er grote stukken band van het verhoor van de getuige verdwenen. ‘We zouden 
ruis of omgevingsgeluiden moeten horen, niet deze stilte,’ aldus Slijters. Ook wordt 
in een van de verhoren op verzoek van de verhoorders de camera uitgezet, terwijl in 
de uitwerkingen van het verhoor staat dat dit op K.’s verzoek is gebeurd. 
Een ander kritiekpunt: Lane K. is deels verhoord in Brazilië waarbij de  Braziliaanse 
 politieman zijn antwoorden met wel heel veel dichterlijke vrijheid heeft 
 geïnterpreteerd. Wanneer aan K. gevraagd wordt of hij de groep mannen kent, zegt 
K. op band: ‘Ja, ik ken een paar van hen.’ De Braziliaanse politieman noteert in het 
proces-verbaal: ‘Hij voelt zich geïntimideerd door de groep.’  Maar het voornaamste 
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pijnpunt is dat de belangrijkste belastende verklaring van K. – dat de groep zich liet 
inhuren voor liquidaties – is gegeven toen hij een sigaret rookte met de rechercheurs. 
Zij schreven K.’s verklaring op in een proces-verbaal van bevindingen. 
De kritiek die de verdediging heeft op het dossier, herinnert aan eerdere OM-missers, 
waaronder die in het proces tegen de Limburgse Hells Angels die ervan verdacht 
werden drie clubgenoten om het leven te hebben gebracht. Van de vermoorde An-
gels werden bloedsporen in het clubhuis gevonden, de pizzabezorger had ’s nachts 
een lichaam door het raam naar buiten gegooid zien worden en het OM had een 
kroongetuige weten te strikken die belastend verklaarde. Maar het OM had ook 
telefoongesprekken tussen de Angels en hun advocaten getapt en dat mag niet.
De rechtbank vond het zo ernstig dat alle Angels weer op vrije voeten kwamen en 
de zaak niet-ontvankelijk werd verklaard. Het vormde de aanleiding voor  stevige 
 tv-reportages en artikelen over fouten en tunnelvisie bij het OM, waarbij  officieren van 
justitie alleen maar bezig zijn zichzelf als crimefighters te  presenteren. Onjuist uitgewerk-
te telefoontaps, achtergehouden stukken en niet gewiste  geheimhoudinggesprekken 
zouden ertoe hebben geleid dat schuldigen wegens  vormfouten vrijkwamen. In de 
wandelgangen van de rechtbank wordt  gefluisterd dat niet iedereen binnen het OM 
het eens is met grote, gecompliceerde en  geldverslindende onderzoeken die uitein-
delijk leiden tot een magere veroordeling of een niet-ontvankelijkheidverklaring. 
Dat het OM er veel aan gelegen is om in deze zaak te scoren, blijkt wel als advocaten 
gevraagd wordt om hun medewerking. Wie praat met de pers kan meteen een boos 
telefoontje van de officier van justitie verwachten, zo vertelt een van de advocaten. 

Mager beWijs
Voor de poging tot moord op Dalfour zegt het OM sterk bewijs te hebben. Waarom 
dan zo’n groot risico nemen met de getuigenis van een verdachte? Het gerucht gaat 
dat justitie de jongens ook nog wil vervolgen voor vier andere liquidaties (zie kader). 
Kerem Canatan, advocaat van Lane K.: ‘Ze verdenken de jongens van verschillende 
delicten, maar pakken de zaak die het sterkst is. Ondertussen bouwen ze voort aan 
de andere zaken, ervan uitgaande dat ze de verdachten wel een jaar of acht à negen 
kunnen opsluiten. Anders moeten ze iedere keer het voorarrest verlengen en je kunt 
niet iemand jaren vasthouden, die wettelijke termijnen zijn er niet voor niets. Ze 
denken: we hebben de tijd.’ 
Het is echter de vraag hoe verstandig deze tactiek is. Als de zaak niet-ontvankelijk 
wordt verklaard vanwege gerommel met getuigenverklaringen staan de verdachten 
zo weer op straat. En het is niet duidelijk hoe sterk het bewijs is in de andere zaken. 
De liquidaties van August Adjoeba, Boneka Belserang en Yassin Chakor vertonen 
gelijkenissen met de poging tot moord op Marlon Dalfour: een kogelregen vanuit een 
donkere gestolen auto die ergens anders uitgebrand werd teruggevonden. De vierde 
liquidatie is die van de Enschedese Twente-supporter Onno Kuut, die eenzelfde ta-
toeage had als drie verdachten, en wiens lichaam in maart 2009 teruggevonden werd 
in de duinen bij Hoek van Holland. Kuut werd verdacht van betrokkenheid bij de 
liquidatie van Belserang en Chakor bij een pannenkoekenhuis in Leiderdorp, omdat 
zij op dat moment een afspraak hadden. 
Hoewel het vermoeden bestaat dat de overige Tattoo Killers hem vermoord hebben, 
ontbreekt het justitie aan bewijs in het zogeheten Duin-dossier. Canatan: ‘Ik vraag 
me af of het een slimme strategie is van het OM. Ik heb nog niet alles binnen, maar 
in het geval van de dubbele moord in Leiderdorp waar Onno Kuut achter zou zitten, 
heb ik nog niet heel sterk bewijs gezien. Er wordt beweerd dat Kuut in de buurt was 
doordat ze track & trace hebben gebruikt. Maar de verdachte auto van Kuut stond 
ten tijde van de moord zo’n 25 minuten rijden van de plaats delict. Toch heeft het 
OM nog steeds het idee dat dit de auto moet zijn die betrokken was bij de liquidatie.’ 
Is er dan gebruikgemaakt van een andere auto? ‘Bij mijn weten is daar nog steeds geen 
bewijs voor. Als ik naar de dossiers kijk, zie ik geen enkel begin van een onderbouwing 
van een verdenking van de betrokkenheid van mijn cliënt, noch van Onno Kuut.’ 

Chinese tekens 
Het verhaal van de Tattoo Killers leest als een thriller waarvan nog niet duidelijk is hoe 
de puzzel in elkaar steekt, ook voor justitie niet. De Twent Kuut, van origine  Koreaans, 

alS een advocaat 
praat met de perS, 
Kan hij meteen 
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telefoontje 
van de officier 
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verwachten
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wOrDT OOK 
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de sLachtoffers
11 augusTus 2008 Liquidatie van august adjoeba, alias ‘segebai’ 
 (betekent iets als ‘brute baas’) in buitenveldert. adjoeba had vanaf de 
jaren negentig al een reputatie als ripper. volgens de later geliquideerde 
belserang was dat de reden dat hij omgelegd werd.  
4 februari 2009 boneka belserang en Yassin chakor worden langs de 
a4 bij een pannenkoekenhuis in Leiderdorp neergeschoten. Ze  hebben 
een afspraak met Onno Kuut. het gerucht gaat dat belserang benaderd 
was om chakor te liquideren en het hem verteld heeft; daarom moesten 
ze allebei vermoord worden. 
25 MaarT 2009 het lichaam van Onno Kuut wordt gevonden in de 
duinen bij hoek van holland. hij is na de moord op belserang en  chakor 
 ondergedoken, ook zijn familie kan hem niet bereiken. Kuut heeft  dezelfde 
 tatoeage als drie verdachte Tattoo Killers. De geadopteerde Kuut, van 
 origine Koreaans, maakte deel uit van de hooligans in enschede en werd 
ooit in verband gebracht met de beckum-zaak waarbij een verkeerd 
 persoon werd afgetuigd en later overleed. 
10 augusTus 2009 in amsterdam-west wordt de auto van Marlon 
Dalfour doorzeefd met kogels. Dalfour schiet terug en raakt zwaargewond 
door tien kogels. hij overleeft de aanslag. 

de verdachten: wie is wie? 
justitie vermoedt dat het om een groep gaat van tien 
tot twaalf personen. 

cOr p. (1984) Ook wel ‘de 
paling’ genoemd vanwege 
zijn listige ontsnappingen 
én omdat hij steeds weer 
door de mazen van de wet 
lijkt te glippen. speelde 
een omstreden rol bij de 
liquidatie van voormalig 
kickboxkampioen peter 
smit in 2005, maar werd 

tot ieders verbazing vrijgesproken. 

brian p. (1987) Komt 
uit schiedam en schijnt 
de honneurs waar te 
 nemen als broer cor in 
de  gevangenis zit. 

jerOen s. (1978) heet 
hendrik, maar noemt 
zichzelf jeroen. was in 
de jaren negentig al lid 

van de bende van Leerdam, een groep Molukkers die 
zich schuldig maakte aan gewelddadige overvallen en 
ripdeals. werd veroordeeld voor zijn rol als bestuurder 
bij de dodelijke roofoveral op diamantair ed de neef in 
1997 en was nog maar net vrij. 

jurgen T.f. (1978) 
Zou verantwoordelijk 
zijn geweest voor de 
 vluchtauto’s. Op internet 
circuleert een filmpje van 
hem waarop hij op de snel-
weg een ferrari uitdaagt. 
hij is een groot voetbalfan 
en staat op de foto met 
onder meer  rafael van 

der vaart, arjen robben en wesley sneijder. 

Lane K. (1980) is van 
braziliaanse komaf, 
maar woont in schie-
dam. K. had naar eigen 
zeggen zijn huis, waarin 
drie vuurwapens werden 
 gevonden, aan de groep 
ter  beschikking gesteld. 
justitie denkt dat hij de 
schuld hiervoor op zich 

neemt en dat de wapens van de broers p. waren. Ook 
wordt hij verdacht van betrokkenheid bij de dubbele 
moord in Leiderdorp, maar de rechter vindt het bewijs 
te mager om hem vast te houden. 



de Schiedamse broers Cor en Brian P. en de Molukker Jeroen S. uit Leerdam dragen 
alle vier dezelfde mysterieuze tatoeage van Chinese tekens. Letterlijk staat er hangdong 
zuizezhe, wat betekent: ‘Handelen is de grootste plicht.’ En ook wel vertaald wordt 
als: ‘Wees daadkrachtig.’ 
De tatoeage is waarschijnlijk gezet door een traditionele Molukse tatoeëerder die 
op uitnodiging van de Molukse motorclub Satudarah naar Moordrecht kwam. De 
Satudarah-leden komen vaker voor in de berichtgeving rond de Tattoo Killers, zo 
waren er afgevaardigden van de motorclub aanwezig bij de begrafenis van Onno Kuut. 
Maar in de stukken die er nu liggen, wordt de club nauwelijks genoemd, zo vertelt 
een van de advocaten. ‘Ik weet daar echt niets van.’
Desalniettemin is een mythe geboren. Dat er wel degelijk iets aan de hand is, blijkt 
uit het feit dat de Amsterdamse officier van justitie Sabine Tammes de zaak aan het 
Landelijk Parket overdroeg nadat zij en haar familie ernstig bedreigd werden. En twee 
dagen nadat bekend werd dat Lane K. in Brazilië nog eens gehoord zou worden, werd 
hij beschoten. Sindsdien houdt hij z’n mond, ook zijn advocaat heeft hem afgeraden 
te verklaren. Kerem Canatan: ‘De enige sterke verdenking die er nog is, is dat er 
wapens bij mijn cliënt thuis zijn gevonden, een delict waarvan justitie vermoedt dat 
hij de schuld op zich neemt, maar geen feit waarvoor de straf zo hoog is dat hij met 
justitie zou moeten onderhandelen. Hij heeft niks te winnen bij verklaren, hij belast 
alleen zichzelf ermee.’ 
Volgens Canatan heeft justitie hem opzettelijk niet geïnformeerd over zijn verklarende 
cliënt. ‘Ze hebben mijn cliënt zelfs verteld dat ik hem niet meer bij wilde staan omdat 
hij verklaarde, maar dat is niet waar. Hij is extreem beïnvloedbaar en het OM doet er 
alles aan mij buiten de verhoren te houden.’ 
De rechtbank besluit de zaak een half jaar uit te stellen. De rechter-commissaris gaat 
controleren of de weggelakte delen inderdaad ontlastende verklaringen bevatten. De 
verdediging mag alle opnamen van het verhoor inzien. De meeste journalisten zijn 
inmiddels vertrokken. Een van hen: ‘Ik geloof niet dat het nog wat wordt vandaag.’ 
Het OM vond afgelopen week geen tijd om te reageren op dit artikel.   
De tatoeage-foto’s bij dit artikel zijn geënsceneerd.

‘het om heeft mijn 
cliënt zelfS 
verteld dat iK hem 
niet meer bij wilde 
Staan, maar dat iS 
niet waar’
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de mythe
De Tattoo Killers krijgen landelijke 
bekendheid als het programma 
Opsporing verzocht aandacht aan 
ze besteedt. ‘het lijkt iets uit een 
hollywoodfilm, maar ze lopen toch 
echt gewoon in ons land rond. 
Mannen, met een  levensgrote 
chinese tatoeage op hun rug 
die deel uitmaken van een soort 
elitegroep die  liquidaties pleegt,’ 
zo  introduceert  presentatrice 
 anniko van  santen de groep. 
Ze omschrijft de  bekende  foto 
met de drie  getatoeëerde 
 ruggen als een ‘heel enge foto’. 
De  politie  beweert dat het om 
tien tot twaalf  mannen gaat 
die dezelfde  afbeelding dragen. 
Maar is de  tatoeage wel een 
bindende  factor? het broertje 
van jeroen s. heeft ook zo’n tat-
too en is  volgens justitie niet bij 
de  liquidaties  betrokken, terwijl 
 medeverdachten jurgen T.f. en 
Lane K. de tatoeage niet  hebben. 
De nog  voortvluchtige evert s. 
heeft mogelijk ook geen  tatoeage. 
 saillant detail: jeroen s. heeft 
nog een tatoeage  waarop ‘de 
dood’ staat afgebeeld met een 
weegschaal, op de zwaarste 
schaal ligt een wapen en op de 
andere schaal het afgehakte 
hoofd van vrouwe justitia. 


