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p zondagavond 8 november 2009 met Rel, die op de achterbank ligt. Een van 
ligt de Antilliaan Jason B. (26) in de anderen pakt zijn pols en voelt niets meer. 
alleen zijn onderbroek te slapen Ze voelen bij zijn hals en nek, maar ook daar 
op de sofa in de woonkamer van voelen ze niets kloppen. Ze horen hem ook 
zijn huis aan de Annie M.G. niet meer ademen. Ze rijden door naar het 

Schmidthof in Hoogezand. Hij woont hier AMC, waar een van de jongens naar binnen 
met zijn vriendin Gea, maar zij is niet thuis. loopt. Iets later komt personeel naar buiten 
Hij is bij het tv-kijken in slaap gevallen. om Rel op te halen. Zijn maten laten een 
Om een uur of twee wordt er aan de deur telefoonnummer achter en rijden weg. In 
gebeld. Jason doet de deur een beetje open en de buurt van het AMC blijven ze minstens 
ziet een Antilliaanse jongen staan die hij wel een uur op een parkeerplaats staan wachten, 
kent, Cliff, uit het tegen Hoogezand aange- totdat ze een telefoontje krijgen van het AMC 
plakte gehucht Foxhol. Hij hoort hem iets dat Rel is overleden. 
zeggen als: "Ik wil geen ruzie." Maar op het- 
zelfde moment stormen drie of vier andere LEKKER CHILLENI 
jongens met bivakmutsen op naar binnen en Rapper Rel was de artiestennaam van de op 
vallen hem aan. Hij krijgt een klap op zijn 29 oktober 1983 op Curaçao geboren Farell 
hoofd, in de halfdonkere gang ontstaat een Provence. Hoe raakt een rapper uit de Bijlmer 
vechtpartij. Jason hoort dat er iets op de betrokken bij een schietpartij in het 200 kilo- 
grond valt, op de tast pakt hij het op: het is meter verderop gelegen Hoogezand? Rapper 
een pistool. Hij vuurt daar- Rel (23) uit de Bijlmer en 
mee vijf of zes kogels af in NS ze bllna cliff (22) uit ~oxhol stonden - 
de richting van zijn belagers. allebei bekend vanwege 
Hij hoort iemand "Oe!" roe- In de betrokkenheid bij dmgshan- 
pen en ziet hem achterover ziijn, voelen zun del én als rapper, Cliff onder - - 
vallen. Maar de jongen krab- maten dat Rel de n a m  Cliffster. 
belt weer overeind, samen Na de dood van Rel betuigde 
met de anderen vlucht hij geen polsslag Cliff op een website spijt 
door de voordeur. Jason zelf meer hm... tegenover Rel: 'Sorry man, 
rent door de achterdeur en ik had je niet mee moeten 
klopt aan bij een kennis in de buurt. Hij belt nemen.' Pikant detail is dat diezelfde Cliff 
de politie en wordt diezelfde nacht aangehou- een paar jaar eerder nog een talentenjacht 
den en verhoord. Hij zegt: "Ik heb geen idee won met een rap tegen zinloos geweld. 
waarom ze mij moesten hebben. Ik heb met De vraag is alieen: wat had Jason daarmee 
niemand ruzie. Ik wil graag weten waarom te maken, waarom kwamen die rappers en 
ze mij gepakt hebben." hun kornuiten midden in de nacht bij hem 
Dat 'Oe' was van rapper Rel, die in zijn lies is binnenvallen? 
geraakt. Ook Cliff uit Foxhol is geraakt, in Als de politie in de dagen na de schietpartij 
zijn rechterbovenbeen. Twee anderen zijn de betrokkenen aanhoudt, hangt Cliff een 
eveneens in hun benen geraakt, één van hen verhaal op over een beroving: hij zou op 
twee keer. De gewonden rijden naar de zaterdagavond 7 november, de dag vóór de 
woning van één van hen in Hoogezand om schietpartij, door Jason zijn beroofd. Cliff 
hun wonden te likken. Onderweg zegt Rel zegt dat hij Jason pas sinds enkele weken 
dat hij het niet gaat redden. In de woning kende. Ze hadden onenigheid gehad, Jason 
worden de wonden met alcohol schoonge- zou roddels over hem hebben verteld, daar 
maakt. Cliffverzorgt Rel. "Het was net of hij had hij Jason op aangesproken, daarna waren 
in een shocktoestand verkeerde." ze als vrienden uit elkaar gegaan. 
Als Rel wat water heeft gedronken, wordt hij Maar op die zaterdag zou Jason hem met een 
wat helderder. Hij zegt dat hij naar Amster- smoes hebben opgehaald, ze zouden gaan 
dam wil. Met zijn vijven gaan ze in één auto 'chillen'. Maar volgens Cliffwas Jason hem 
op weg. Rel is op dat moment nog goed bij samen met een paar andere jongens ineens 
kennis, ook al heeft hij pijn. Als ze bijna in de gaan bedreigen. Ze wilden geld. Cliff had 
Bijlmer zijn, merken ze dat het niet goed gaat maar 80 euro, en dat bedrag had hij hun ook b 



gegeven, maar ze wilden meer. Ze 
waren naar de woning in Foxhol gere- 
den en hadden de auto vlak bij de 
woning van Cliff geparkeerd. Onder 
bedreiging met een vuurwapen moest 
hij naar huis lopen om geld te halen. In 
een brandgang tegenover zijn huis had 
Cliff zijn belager een duw gegeven en 
was hij weggerend. Hij had drie schoten 
gehoord, maar de kogels hadden hem 
niet geraakt. 
De dag erna - zondag -was hij wat aan 
het bellen geweest met kennissen in de 
Bijlrner en die vonden het zo erg wat 
hem was overkomen dat ze wel naar 
hem toe wilden komen om erover te 
praten. 
Serge Weening uit Maastricht is de 
advocaat van Jason. Hij constateert al 
snel dat het Cliffs verhaal van die bero- 
ving aan alle kanten rammelt. "Er is 
één feitelijk detail dat een beetje lijkt te 
Moppen: de politie heeft een paar 
dagen later in de brandgang, op de plek 
waar Cliff zegt dat er geschoten is, één 
kogelhuls gevonden. Uit hetzelfde 
wapen waarmee Rel op zondagavond is 
neergeschoten. Maar buurtbewoners 
hebben niets gehoord van een schiet- 
partij in die brandgang. De huizen 
staan daar dicht op elkaar, het is heel 
onwaarschijnlijk dat daar op die zater- 
dagavond drie schoten zijn gelost. Cliff 
zegt eerst dat hij ook beroofd is van zijn 
telefoon, maar even later kon hij wel 
een kennis bellen met diezelfde tele- 
foon. Toen de politie hem daarmee con- 
fronteerde, zei hij dat hij de telefoon 

had teruggekregen. Het complex in Hoogezand waar Jason die nacht zo'n zes 
En er is meer.. . 
Jasons advocaat 
Weening: "Mijn 
cliënt zegt dat hij 
Cliff amper kende, 
hij had weleens wat 
over hem gehoord, 
maar hij wilde hele- 
maal niet met die 
jongen omgaan, die 
stond volgens hem 
slecht bekend. Hij 
was dan ook heel 
verbaasd toen hij 
die zaterdag een telefoontje van Cliff Deze persoon had echter geen enkele 
had gekregen 'om te gaan chillen'. Daar betrokkenheid bij deze zaak. Vervol- 
had hij helemaal geen zin in en daar gens is Clifton met een aantal mannen 
was hij dan ook niet op ingegaan. Het naar de man uit Hoogezand gegaan om 
verhaal over die beroving is onzin." hem te ontvoeren. Toen ze de man wil- 

den ontvoeren heeft deze op hen 
P-lJ COKE GERNW geschoten." 
Blijft de vraag: wat moesten ze dan bij Advocaat Serge Weening: "De politie 
Jason? De aap komt uit de mouw als heeft deze informant als 'zeer betrouw- 
een maand na het incident er via de baar' aangemerkt. Het is in dit drugs- 
Criminele Inlichtingen Eenheid een milieu een bekend scenario: er is een 
verklaring binnenkomt van een poli- partij geript, iemand moet de schuld 
tieinformant. krijgen en er wordt een zondebok 

"Clifton (Cliff, red.) en een maat van gezocht, gewoon iemand met wie toch 
hem hadden de beschikking over een al wat onenigheid is, maar die met de 
zeer grote hoeveelheid cocaïne en een zaak niets te maken heeft. Eén van 
zeer groot geldbedrag. Dit geld en de de jongens die bij de schietpartij in de 
cocaïne behoorde toe aan een aantal woning van Jason betrokken was, had 
mensen uit Curaçao. Clifton en zijn ruzie met Jason en had hem ook al eens 
handlanger hebben toen bedacht dat bedreigd in een coffeeshop. De jongen 
zij waren bestolen. Zij hebben toen het meende dat Jason zijn vriendin wilde 
een verhaal verzonnen dat dit was versieren. Dat is waarschijnlijk de 
gedaan door iemand uit Hoogezand. reden geweest dat ze Jason hebben uit- 
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gekozen." 
Een voor de hand liggende vraag 
is: had rapper Rel iets met die 
partij drugs uit Curaçao te 
maken of werd hij alleen inge- 
schakeld voor 'de actie-Jason'? 
Die vraag zal waarschijnlijk niet 
worden beantwoord, ook niet 
tijdens het proces: over de drugs- 
deal houden alle betrokkenen 
angstvallig hun mond, het is 
alleen dankzij de CIE-informant 
dat hierover iets naar buiten is 
gekomen. Volgens Cliff waren 
zijn Amsterdamse vrienden zo b 



verontwaardigd toen ze hoorden wat zijn verklaring: "Ik vroeg hem wat dat 
hem was overkomen (de 'beroving' van gisteren nou was en waarom hij dit 
door Jason) dat ze graag naar Hooge- had gedaan. Vervolgens reageerde Jason 
zand wilden komen om erover te raar. Hij zei tegen mij dat ik niet stoer 
praten. Zoals Cíiff bij de politie ver- moest doen en vroeg waarom ik zo laat 
klaarde: "Wij wilden enkel samen zijn aan de deur kwam. Terwijl ik met hem 
omdat mij iets ergs was overkomen." in gesprek was, vroeg hij mij ineens wie 
De drie Amsterdammers hadden geen de jongens waren die achter mij op het 
vervoer, maar dat was geen punt: met gras stonden. Terwijl ik hem nog niet 
twee auto's vanuit Hoogezand werden had geantwoord op zijn vraag wie deze 
ze door Cliff en een maat opgehaald bij mensen waren, zei Jason: Kom binnen. 
de woning van Rel in de Bijlmer. Cliff, De manier waarop hij dit zei, kwam 
in zijn verklaring tegen de politie: "Wij vreemd op mij over. Ik wilde beslist niet Amsterdam 5000 euro toegezegd heb- 
hebben nog wat gepraat en toen kwam alleen naar binnen." De anderen liepen ben gekregen voor hun deelname aan 
het gesprek op hetgeen mij was over- mee en toen zou Jason vanuit het don- de beoogde ontvoering in Hoogezand. 
komen." Hij had naar eigen zeggen 'een ker zomaar op hen zijn gaan schieten, Ik heb inmiddels aanvullende vragen 
rotgevoel' over wat hem was overko- aldus Clie. kunnen stellen aan de CIE-informant. 
men. Een van de anderen zou hem Advocaat Weening: "Ik heb het hier uit- Die bevestigde dit verhaal, alleen noem- 
hebben geadviseerd dat als hij dit gevoel voerig met mijn cliënt over gehad, ik de hij geen bedragen, alleen dat de 
kwijt wilde, hij in gesprek moest gaan heb de stellige overtuiging dat hij abso- betrokkenen uit Amsterdam betaald 
met Jason of naar de politie moest gaan. luut niet weet waar hij dat nachtelijk zouden worden voor hun medewer- 
Cliff kwam tijdens dit gesprek tot de bezoek aan te danken had. Als hij zich king." 
conclusie dat hij met Jason wilde praten. niet had kunnen verdedigen, dankzij Jason verklaarde dat hij bij een van de 
Vervolgens besloten ze met vijf man dat op de grond gevallen pistool, was binnendringers 'een klein automatisch 
sterk bij Jason op bezoek te gaan, aldus hij het slachtoffer geweest in plaats vuurwapen' had gezien. Ook dat detail 
Cliff. van Rel. Het is hoogst onaannemelijk wordt bevestigd: een getuige verklaarde 
Cliff belde aan, Jason deed open. C m  in dat die vijf mannen daar midden in dat Rel in het bezit was van een klein 

de nacht aan de deur automatisch machinepistool, waarvan 
kwamen voor een goed de beschrijving overeenkomt met het 
gesprek. Als ze erin wapen dat Jason zegt te hebben gezien. 
waren geslaagd Jason te De verklaringen van de aanvallers 
ontvoeren, was de kans klinken heel wat ongeloofwaardiger. 
groot geweest dat hij Weening heeft de rechtbank echter 
het niet had overleefd. vergeefs verzocht de voorlopige hechte- 
Dan had hij de schuld nis van zijn cliënt op te heffen. "De 
gekregen van het andere verdachten zijn in januari 2010 
rippen van een partij allemaal al vrijgelaten, tot mijn verba- 
drugs en zouden de zing. Er is geen twijfel over dat mijn 
werkelijke daders cliënt die nacht is overvallen en dat hij 
vrijuit zijn gegaan." uit noodweer heeft gehandeld. Uit het 

onderzoek blijkt dat hij alleen laag 
'5000 EURO heeft geschoten." 
BELONING' Rapper Rel had de pech dat hij niet 
Dat het om een goed zoals de anderen in een been werd 
voorbereide actie ging, getroffen, maar in zijn lies. Hij zou ook 
blijkt ook uit aanvul- nog geleefd hebben als zijn vrienden 
lende informatie die hem niet naar het Amsterdamse AMC, 
onlangs bij de politie maar naar een ziekenhuis in de buurt 
binnenkwam. Advocaat hadden gebracht, zo verklaarde de 
Weening: "Een vriendin behandelend arts van het AMC. W 
van een van de betrok- 
kenen hoorde dat de Op 26 augustus buigt de rechtbank van 
drie jongens uit Groningen zich wer de zaak. 


