
‘We regelen het
 allemaal zelf wel’

Op reportage in krochten van de Bijlmer

Politie en gemeente zeggen dat het beter gaat. Maar de  bewoners 
weten beter. Het schieten, hosselen en dealen in de Bijlmer gaan 
gewoon door. Nieuwe Revu was een paar weken op pad in de 
 Amsterdamse wijk na de moord op de 22-jarige Sergio. ‘We weten 
dat als het rustig is op straat, er iets aan de hand is.’

dOOr Nikki SterkeNburg
fOtOgrafie ilja meefout

 ‘R
est in peace, bro. Ik hoop dat je rust zult vinden in de dood.’ 
De hiphop schalt uit de   gettoblaster in het trappenhuis van 
de parkeergarage naast de Hogevechtflat. Halverwege het 
trappenhuis branden kaarsen, een meisje haalt het plastic 
van de bloemen weg zodat ze geen vlam vatten. 
Ondanks dat het min 8 is en er een ijzige wind blaast, zijn 
er een dertigtal jongens en meiden gekomen om samen de 

dood van hun vriend te herdenken. Twee meisjes eten in de auto nog hun zak van 
de McDonald’s leeg. Een jongen met dreads, gouden tanden en een jas met enorme 
bontkraag schenkt iedereen rum bij, om drie van zijn vingers zitten zeven gouden 
ringen. ‘De politie zal zo wel komen, maar dat maakt niet uit. Sergio is het waard,’ 
zegt hij op onverschillige toon.
Sergio’s vriendin Soraya organiseert de herdenking, een paar dagen later zal ze ook naar 
Suriname gaan voor de begrafenis. ‘Ik wist wel dat hij niet van 9 tot 5 naar z’n werk 
ging. Sergio spookte veel dingen uit, veel mensen zullen niet blij met hem geweest 
zijn. Je houdt er rekening mee dat hij wel een keertje in z’n knie geschoten wordt of 
dat hij een tijdje in de bak zit. Maar dat hij hier vermoord zou worden voor de ogen 
van zijn 10-jarige broertje, had ik niet verwacht. Zelfs criminelen hebben regels.’ 
Waarom Sergio is vermoord, weten de jongeren niet. Na zijn dood gonsde het van 
de geruchten op internet dat hij een bendelid zou zijn. Hij zou zijn doodgeschoten 
door een jongen met wie Soraya ook een relatie had. Landelijke media namen de 
roddels over, waar volgens Soraya niks van klopt. ‘Bendes heb je hier niet en ik weet 
dat ik er niks mee te maken heb. Ook de politie zoekt het niet in die hoek.’ 
In de buurt wordt gefluisterd dat hij een partij drugs van 50.000 euro geript zou 
hebben, maar ook daar weet ze niks van. ‘Ik stelde geen vragen, ik had alleen de 
leuke dingen.’ 
Op het tijdstip dat Sergio’s lichaam in Suriname landt, bidden de jongeren en wordt 
een enorme illegale – ‘vraag ons niet hoe we eraan gekomen zijn’ – vuurwerkklapper in 
het trappenhuis uitgerold, aan elkaar geknoopt en aangestoken. Het geratel weerkaatst 
in de parkeergarage, de jongeren deinzen achteruit voor het lawaai.

Junkholen
In de weken na Sergio’s dood is het koud in de H-buurt in de Bijlmer. Er is vrijwel 
niemand op straat. Buurtbewoners hebben weinig zin om de media te woord te staan 
en roepen nog dat ‘echt niet iedereen hier dealt of elkaar afschiet’ en dat de Bijlmer 
‘heel gezellig is,’ terwijl ze zich weg haasten.
Wie niet beter wist, zou denken dat het inderdaad beter gaat. Maar het  optreden 
van de politie lijkt vooral symptoombestrijding. Problemen achter de voordeur 
 worden moeilijk opgelost en het hosselen gaat gewoon door. ‘Vroeger kampeerden 
we  hierachter in de bosjes,’ wijst een 56-jarige verslaafde die niet met zijn naam 
genoemd wil worden. 
Hij trekt z’n muts nog iets verder over zijn hoofd. ‘Dan kwamen de dealers gewoon 
langs. Tegenwoordig kan dat niet meer, omdat overal camera’s hangen en wij een 
begeleidwonentraject in zijn gegaan. Als we nu iets nodig hebben, bellen we iemand 
die vervolgens een plek noemt waar geen camera’s hangen. En de locatie verandert 
steeds. Het dealen heeft zich verplaatst naar plekken zoals kelderboxen, junkholen 
en parkeergarages.’
Robert Coblijn, van politieke partij, platenlabel en stichting Bijlmer Style en al 32 
jaar trotse H-buurtbewoner, gelooft  niet in het rooskleurige beeld dat de gemeente 
schetst. ‘De Bijlmer wordt behandeld als een stuk land met statistieken, in dat opzicht 
zal het wel beter gaan. Maar als je de Bijlmer ziet als gemeenschap, dan zijn er veel 
dingen die niet verbeterd worden. Er is al dertig jaar armoede en achterstand in de 
Bijlmer. Er wordt al dertig jaar geschoten en gedeald. Dus ook nu. Ik snap niet dat 
iedereen daar heel verbaasd over doet.’
Soraya bevestigt dat de handel in drugs niet is afgenomen, ondanks dalende 
 criminaliteitscijfers. ‘Het maakt niks uit dat dealen niet meer openlijk op straat kan, 
iedereen heeft z’n vaste klantenkring opgebouwd. Als je nu iemand oppakt, is er zo 
weer iemand die de klantenkring overneemt. Jongeren beginnen steeds jonger met 
dealen en als dat niet genoeg oplevert, gaan ze wel inbreken of ripdeals doen.’ 2928
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‘als je alleen met 
een 16-jarige 
jOngen Bezig Bent 
en niet met zijn 
5-jarige BrOertje, 
gaat het mis als 
die jOngen 12 is’

Terwijl de politie haar best doet om de generatie twintigers vast te zetten of te laten 
stoppen, maken instellingen zich zorgen over steeds jongere tieners die hun plek 
innemen. Raoul White is afdelingsmanager ambulant jongerenwerk Zuidoost van 
Spirit, een instelling die gezinnen in de regio Amsterdam helpt met opvoeden en 
opgroeien. Hij vindt dat er veel meer aan preventie gedaan moet worden. ‘Als je kijkt 
naar de generatie twintigers, dan zie je dat die jongens allemaal verschillende kanten 
zijn uitgegaan. Ze zijn gestopt omdat ze er geen zin meer in hebben om steeds vast 
te zitten nu ze een gezin hebben of ze zitten voor langere tijd in de gevangenis. 
Enkelen van hen hebben de stap naar de georganiseerde misdaad gemaakt. Als je 
alleen met een 16-jarige jongen bezig bent die ontspoort en niet met zijn 5-jarige 
broertje, gaat het mis als die jongen 12 is. Want de aanwas komt 
van onderen.’
Orville Breedveld, uitgesproken Bijlmerfan, componist en  oprichter 
van platform Vitamine V voor vaders in Amsterdam-Zuidoost, 
denkt dat de gemeenschap de afgelopen jaren te vaak de andere 
kant op heeft gekeken. ‘De huidige generatie jeugdige criminelen 
komt uit alle lagen en ze worden steeds jonger, het zijn echt niet 
alleen de jongens van de straat. Je hebt mensen die het goed 
proberen te praten, omdat zo’n jongen zo’n zware jeugd heeft 
gehad. Maar we moeten als zwarte gemeenschap erkennen dat 
dit er is, dat dit niet kan en het keihard veroordelen.’ 

Gehard
Het stadsdeel heeft de afgelopen jaren veel subsidies  verstrekt aan 
burgerinitiatieven. Naast reguliere instellingen zoals  Jeugdzorg en 
de GGD zijn er meer dan negenhonderd  verenigingen,  stichtingen 
en zelfhulporganisaties in de verschillende  buurten van de  Bijlmer. 
Maar het overaanbod van activiteiten en  goedbedoelende 
 hulpverleners zorgt voor een log apparaat, waarop de gemeente 
totaal het overzicht is kwijtgeraakt. 
White heeft dit vanuit zijn eigen ervaring gemerkt. ‘Maar een 
jongen uit de buurt van Ganzenhoef kan ook dezelfde dag nog in 
Gein zijn en de volgende ochtend in Holendrecht of de H-buurt. 
Wijkagenten, jongerenwerkers en hulpverleners pikken versnipperd 
signalen op, maar kunnen op dit moment nog niet goed met elkaar 
uitwisselen. Daar zijn we nu heel hard mee bezig.’
Coblijn: ‘Jongeren hebben niks aan al die instanties waarbij ze 
telkens opnieuw hun verhaal moeten doen. De jeugd heeft het idee 
van: we regelen het allemaal zelf wel en vinden eigen manieren 
om aan geld te komen. Ze raken gehard door het leven.’ 

Machtsvertoon
Jongeren knappen al gauw af op instanties en ook de politie wordt door de  gemeenschap 
gewantrouwd. ‘Je hebt niks aan die fokking politie,’ zegt een Surinaamse vrouw, die 
met haar dochter naar de herdenking van Sergio is gekomen. ‘Je ziet ze nooit en als 
ze wel komen, dan doen ze dat meteen met veel machtsvertoon en misdragen ze 
zich verschrikkelijk. Of het zijn nog van die provinciaaltjes die in opleiding zitten 
en niks durven.’
Dat de politie niet komt, blijkt tijdens de herdenking. Ondanks dat er 200 meter van 
het bureau een illegale vuurwerkmat in een parkeergarage afgaat, samengeschoold 
wordt en de muziek keihard aanstaat, zijn de enige twee agenten later die avond op 
straat te zien in een auto in winkelcentrum de Amsterdamse Poort. En als de politie 
een fuik opzet om iedereen te fouilleren en auto’s te controleren, gaat de locatie al 
vliegensvlug over Twitter en Ping. 
De politie wil, ondanks herhaaldelijke verzoeken, niet reageren. Agenten in de wijk 
willen wel praten, maar mogen dat niet van de afdeling communicatie. ‘We weten 
dat als het rustig is op straat, er waarschijnlijk meer aan de hand is,’ zegt een agent 
die verder niet geciteerd wil worden. ‘Er zijn figuren die er belang bij hebben dat de 
politie hier niet om de haverklap patrouilleert. Ik geloof niet dat de overlastplegers 
nu besloten hebben dat ze er genoeg van hebben.’

White, Coblijn en Breedveld proberen allen een antwoord te vinden op de vraag 
hoe de huidige situatie veranderd kan worden. White denkt dat er een omslag moet 
komen in de sociaal-economische mix van mensen. ‘Je hebt hier veel goeie mensen 
rondlopen, maar ook een groep die zorgt dat het ontzettend onrustig kan zijn. Het 
is belangrijk dat de groep middenstanders terugkomt, maar dat is een moeilijke 
opgave. En hulpverleners moeten naar de jongeren toe, in plaats van andersom. Ze 
moeten de wijk in, naar plekken waar die jongens zitten en zich ook bezighouden 
met preventie.’

Gouden tanden
Steeds meer buurtbewoners proberen het zelf op te lossen met eigen platforms, 
zoals Coblijn met Bijlmer Style. ‘We zijn nu met een eigen politieke partij bezig om 
dichter bij de mensen te kunnen staan. En we proberen een eigen school op te zetten 
want we moeten de verandering brengen via onderwijs. Aan een  vmbo-diploma 
heb je in deze samenleving niks. We moeten kinderen echt structureel vanaf jonge 
leeftijd hulp bieden, anders redden we het niet.’ 
Breedveld wil met Vitamine V meer verantwoordelijkheid bij de ouders  neerleggen, die 
tegenwicht moeten bieden aan het materialisme dat jongeren via televisie  meekrijgen. 
‘De huidige generatie jeugdcriminelen wil nu die Nikes, nu die ketting en nu die 
gouden tanden. Ze hebben wel ambities, maar willen niet afzien. Tegelijkertijd 
zien ze om zich heen mensen die alleen maar afzien in laagbetaalde banen en die 
verder geen ambitie hebben. Dan is zo’n zware jongen met veel geld en een dure 
auto al gauw een rolmodel.’ 
  
Geen bendereGels
Voorlopig bevindt de Bijlmer zich nog in een situatie van ogenschijnlijke wette-
loosheid, waarin ook geen benderegels gelden. Met het ontbreken van duidelijke 
bendestructuren is het onduidelijk wie er de dienst uitmaken. Er zijn tijdelijke 
samenwerkingsverbanden en als die uit de hand lopen, trekken jongeren al gauw 
een geweer. 
White: ‘Binnen de georganiseerde misdaad is er hiërarchie, daar vinden niet zomaar 
schietpartijen plaats, daar zit belang bij en dat wordt van tevoren goed uitgedacht. Bij 
de liquidaties in Oud-Zuid is dat bijvoorbeeld zo, vandaar dat mensen dat minder 
eng vinden. Jongeren hier willen zich vooral laten gelden. En helaas kunnen ze 
steeds makkelijker aan wapens komen.’
Ook Soraya denkt niet dat het geweld binnenkort stopt. ‘Niet zolang mensen hier 
arm blijven, aan wapens kunnen komen en de straffen zo laag zijn. Ik heb nu mijn 
vriend verloren, een moeder haar kind, een jongetje zijn broer. Dat de dader straks 
tien jaar moet gaan zitten in de gevangenis, waar het net een buurthuis is, is voor 
mij niet genoeg.’ 
Ze is even stil en zegt dan: ‘Ik wil niet om wraak roepen, maar ik kan me wel  voorstellen 
dat iemands vriendenclub denkt: laat maar, we lossen het zelf wel op.’   
reageren? reactie@revu.nl
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Vijf doden
De moord op de 22-jarige Sergio sluit aan bij 
een reeks schietpartijen in Amsterdam-Zuidoost, 
 veertig in twee jaar tijd waarbij in totaal vijf  doden 
vielen. De politie blijft volhouden dat het goed 
gaat. Met preventieve fouilleeracties, een samen-
scholingsverbod en teams van minimaal twintig 
rechercheurs die aan de zaken werken, zegt ze het 
aantal schietpartijen te hebben teruggedrongen 
en de overlast te hebben verminderd. 
Ook het stadsdeel koketteerde in februari dit 
jaar nog met gunstige criminaliteitscijfers. Zo zei 
toenmalig stadsdeelraadvoorzitter Elvira Sweet: 
‘In 2003 was de overlast immens. Bewoners, 
ondernemers en investeerders klaagden over de 
overlast van  verslaafden op straat, in portieken 
en bij scholen. De afgelopen jaren hebben we met 
z’n allen keihard gewerkt. En dat is merkbaar. 
Drugsgerelateerde criminaliteit is volgens de politie 
met ruim 50  procent afgenomen.’
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