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‘Ik dacht eerst dat het vuurwerk was.’ 
Het is de uitspraak die je steevast krijgt 
wanneer je na een schietpartij rondvraagt 
in de buurt over wat er nou precies ge-
beurd is. Maar voor veel Amsterdammers 
is het inmiddels eerder andersom. 
Een harde knal in de straat, vaak  gevolgd 
door het alarm van een auto of scooter, 
doet meteen een alarmbel rinkelen. 
Zou het een schietpartij zijn? Een tijdje 
terug nog bleek een melding van een 
schietpartij op het alarmeringsnetwerk 
P2000 gewoon om vuurwerk te gaan. 
Andersom komt de laatste maanden vaker 
voor.

DRIVE-BY SHOOTING 
Het is ook niet zo gek. Na de brute, 
dubbele liquidatie met AK-47’s in de 
Staatsliedenbuurt van 29 december 2012 
nam het geweld in de hoofdstad alleen 
maar toe. Stond de teller van het aantal 
moorden in 2012 na de Staatsliedenbuurt 
op veertien moorden in de hoofdstad, een 
jaar later waren dat er 21, het hoogste 
aantal in drie jaar tijd. In tien gevallen 
ging het om een schietpartij. 
Op zich is dat nog net niet de helft. 
Maar tegenover alle fatale kogels, staan 
er een heleboel die hun doel misten of 
niet afgevuurd waren om te doden en in 
een been terechtkwamen. In Amsterdam 
regent het kogels.
Veel schietpartijen schrikken de stad op 
zonder dat daarbij een dodelijk slachtoffer 
valt. En voor alle keren dat er geschoten 

werd, waren er weer nog meer incidenten 
waarbij er alleen gedreigd werd met 
een vuurwapen en bleven schoten 
uit. Vuurwapengevaarlijke overvallers 
slaan meerdere keren per week toe in 
Amsterdam.
‘Toch Van der Laan maar eens bellen 
wanneer de inwoners kogelvrije vesten 
krijgen. Amsterdam is een schietsalon 
aan het worden,’ schrijft ene Erik de Vrij 
12 januari onder een bericht op de 
website van stadszender AT5. 
Die nacht is in de wijk Buitenveldert 
een doelwit ontsnapt aan een drive-by 
shooting. Het is onduidelijk of het om een 
ripdeal gaat of een doelgerichte poging tot 
liquidatie. Er zitten kogelgaten in de auto’s 
die geparkeerd staan in de straat. Buurt-
bewoners hoorden vier of vijf schoten en 
in elk geval één auto heel hard wegrijden. 
Ook sprong er iemand in de sloot. In het 
grasveldje zijn sporen van een auto die Amsterdam maakt 

zich op voor een 
gewelddadig 
jaar. Vorig jaar 
werden 21 mensen 
vermoord en de 
kogels vliegen 
sinds december in 
het rond bij talloze 
schietpartijen. 
Het einde is niet 
in zicht, er lopen 
nog genoeg 
rivaliserende 
gangsters rond in 
de hoofdstad.
Door Marijn Schrijver 

GEWELDSSPIRAAL BEPAALT HET STRAATLEVEN

COVER
STORY

Het populairste 
vuurwapen onder 
criminelen uit 
Amsterdam-West 
is de Glock. Het 
pistool weegt nog 
geen kilo, is makke-
lijk te onderhouden 
en erg betrouw-
baar. In Nederland 
 gebruiken leden van 
arrestatieteams en 
de landmacht het 
pistool ook. Legaal 
kost een Glock zo’n 
600 tot 700 euro, 
maar de grote vraag 

op de zwarte markt 
leidt tot een straat-
waarde van rond de 
2500 euro. Op de 
op te vragen prijs-
lijsten van illegale 
wapenhandelaren 
vind je daarom ook 
minder dure opties.
De wapens zijn 
makkelijk verkrijg-
baar. Er zijn allerlei 
toeleveringsstromen 
naar Nederland 
met in het bijzonder 
een lijntje uit Oost-
Europa. Wat ook 

scheelt in de prijs is 
of het wapen eerder 
is gebruikt. Iedereen 
wil het liefst een 
nieuw pistool. Dat 
leidt er weleens toe 
dat handelaren niet 
helemaal eerlijk zijn 
over het verleden 
van een  vuurwapen. 
Er geldt een 
 bijzondere regel in 
de onderwereld om 
dit tegen te gaan. 
Stel, je wordt 
 gepakt door de 
politie omdat je 

wapen gebruikt is 
bij een overval of 
 liquidatie, dan mag 
je twee dingen 
doen. Was je in de 
veronderstelling dat 
het wapen nieuw 
was, dan mag je de 
verkoper  verklikken 
bij de politie. Maar 
wist je dat het 
tweede hands was, 
dan hou je je stil. 
Lap je de verkoper 
er tóch bij, dan 
is je reputa tie als 
 crimineel  verwoest.

Het gereedschap van de onderwereld

HET PISTOOL 
KLIKT, MAAR 

SCHIET NIET. DE 
SCHUTTER DOET 

NOG EEN POGING. 
WEER VOLGT ER 

ALLEEN EEN KLIK

VOLGEND SLACHTOFFER? 
Gwenette M. ligt op de korrel.

werd, waren er weer nog meer incidenten 
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naar de sloot sjeesde te zien. Het 20-jarige 
slachtoffer meldt zich al snel bij de politie. 
Hij blijkt gewond aan zijn been.  Overigens 
moeten we Erik de Vrij teleurstellen. 
 Hoewel er 19 maart raadsverkiezingen 
zijn, komen de woorden ‘schietpartij’ of 
‘liquidatie’ niet voor in de verkiezings-
programma’s van de grote 
partijen in Amsterdam. Ook concrete 
 oplossingen vinden we er niet in terug. 
Tenzij je gelooft in preventief fouilleren.

TRIGGER HAPPY
2014 kan nog weleens een bloederig jaar 
worden in Amsterdam. De geweldsspiraal 
waar de hoofdstad in verzeild is geraakt,  
begon eigenlijk al op 27 december 2013. 
Toen werd ’s avonds laat in de Sieg 
Vaz Diasstraat in de wijk Slotermeer de 
bebloede, 34-jarige Dalibor Spasic uit 
Servië aangetroffen. Hij lag op straat 
en bleek te zijn neergeschoten. In het 
ziekenhuis overleed hij even later. 
In de daaropvolgende maand werden er al 
vijf verdachten aangehouden. Vervolgens 
werd op 1 januari 2014 de 44-jarige 
Rob Zweekhorst, directeur van de 
Amsterdamse een GGZ-instelling, op straat 
doodgeschoten terwijl hij zijn hond uitliet 
in zijn woonplaats Berkel en Rodenrijs. 
Twee dagen later werd een medewerker 
van een coffeeshop op De Wallen 
neergestoken. Hij overleed later die dag 

naar de grond. Hij overleeft de kogels 
niet. Zijn kinderen zijn getuigen van de 
moord.
Göraler is een zakenman. Hij was mede-
eigenaar van de populaire discotheek 
The Sand, tot de tent failliet ging in 2009 
en overgenomen werd door een nieuwe 
partij. Een andere eigenaar was Atilla 
Önder. Die zit al jaren in de cel vanwege 
een aantal moorden en betrokkenheid in 
de drugshandel. 
Önders naam kwam voorbij in het 
grote liquidatieproces Passage, waarbij 
allerlei grote namen uit de onderwereld 
betrokken waren. De dood van Göraler 
lijkt los te staan van de praktijken van 
Önder. Het verhaal gaat dat het eerder 
met een zakelijk confl ict te maken zou 
hebben.

AFREKENINGEN
Hoe bloederig en veelvuldig de moorden 
ook zijn, de primaire reden dat iedereen 

aan zijn verwondingen. Weer een dag 
later vinden agenten in een woning aan 
de Orteliusstraat in de wijk De Baarsjes 
een overleden man.
Niet alleen de criminelen blijken trigger 
happy. In de nacht van donderdag 2 op 
vrijdag 3 januari schieten agenten een 
22-jarige man in zijn been. Dat gebeurde 

op straat een heftig jaar verwacht, komt 
ergens anders vandaan. 
Op 27 december 2013 was er nóg een 
incident. Die avond arriveert Gwenette 
M. rond 7 uur bij een winkel aan de 
Amstelveenseweg in het nette Oud-Zuid, 
vlak bij het Vondelpark. 
De beroepscrimineel wordt nu al sinds 
2012 door het Openbaar Ministerie in 
verband gebracht met een machtsstrijd 
in de onderwereld, waarvan ook de 
liquidatie in de Staatsliedenbuurt en 
nog een paar beruchte afrekeningen 
onderdeel zijn. Gwenette M. zou een 
confl ict hebben met Benaouf A., het 
doelwit van de Staatsliedenbuurt. Een 
man die M. naar eigen zeggen alleen van 
RTL Boulevard kent.
Gwenette M. heeft afgesproken met een 
kennis en de twee lopen een rondje. Uit 
een zijstraat springt opeens een man 
met een pistool tevoorschijn. Hij richt 
op het hoofd van M. en haalt de trekker 

in de wijk Slotervaart. De verdachte zou 
de agenten hebben bedreigd met een bijl 
en wilde deze niet neerleggen. Ook niet 
na een waarschuwingsschot. 
En in dezelfde nacht als de drive-by 
shooting in Buitenveldert werd er weer 
door agenten geschoten. Een motoragent 
achtervolgde een 23- jarige, dronken 
automobilist die gevlucht was bij een 
alcoholcontrole in het centrum van 
de stad. Tijdens de achtervolging reed 
hij in op een motoragent die van zijn 
tweewieler viel. De agent reageerde door 
verschillende schoten af te vuren op de 
verdachte in zijn auto. De man werd even 
later – verwond door de politiekogels – 
alsnog gevonden.

VOL ONGELOOF 
Maar één schietpartij deze maand was al-
weer zo bruut, dat zelfs de meest geharde 
hoofdstedelingen vol ongeloof het nieuws 
lazen. Op 4 januari komt de 39-jarige 
Aytas Göraler rond half 11 ’s avonds terug 
van een etentje met zijn gezin. Voor een 
woning in de Slauerhoffstraat in de wijk 
Slotermeer haalt hij nog iets uit de achter-
bak van zijn auto. 
Hij heeft zijn zoontje van anderhalf in 
zijn armen. Zijn 8-jarige dochter is er ook 
bij. Uit het niets komt er een schutter 
tevoorschijn. Die schiet zeker vier keer op 
Göraler. De Turkse Amsterdammer zakt 

over. Het pistool klikt, maar schiet niet. 
De schutter doet nog een poging. Weer 
volgt er alleen een klik. Er ontstaat een 
worsteling en M. krijgt een klap met het 
vuurwapen tegen zijn hoofd. 
De schutter maakt zich uit de voeten, 
terwijl zijn doelwit meteen aangifte wil 
doen.

ORDE OP ZAKEN
Had Gwenette M. nog niks te maken 
met het confl ict waar hij steeds in 
genoemd wordt, dan lijkt hij er bij dezen 
nu wel defi nitief in verzeild geraakt. 
Al vroeg in deze machtsstrijd werd M. 
gevolgd door een verdachte auto. Hij 
schreef het kenteken van de wagen op 
en de politie wist te vertellen dat de 
wagen gelieerd was aan Benaouf A., de 
man die verdacht wordt van de moord 
op Najeb Bouhbouh, een goede vriend 
van Gwenette M..
Iets of iemand zal dit jaar orde op 
zaken stellen, dat verwachten de 
ingewijden op straat. Hoe of wat is 
onduidelijk, maar dit jaar kan nog 
weleens een stuk warmer worden 
dan het vorige. Amsterdammers 
mogen hopen op net zo veel geluk 
als afgelopen jaar. Wonderbaarlijk 
genoeg raakten er nog geen burgers 
gewond door rond vliegende kogels bij 
alle afrekeningen. A

UIT HET NIETS KOMT ER EEN SCHUTTER 
TEVOORSCHIJN. DIE SCHIET ZEKER 

VIER KEER OP GÖRALER. ZIJN KINDEREN 
ZIJN GETUIGEN VAN DE MOORD

De nieuwe gene-
ratie criminelen 
maakt zich minder 
druk over de ge-
volgen dan hun 
voorgangers. De 
jonge jongens 
hebben geen 
geld, willen wel de 
nieuwste en mooi-
ste schoenen en 
 denken niet na over 
de consequenties. 
Vroeger werden 
niet zoveel jonge 
 jongens geliqui-
deerd, toen was 
niemand op zo’n 
jonge leeftijd al 
zo belangrijk dat 
rivalen hem wilden 

 omleggen. Het kost 
toch gemiddeld 
50.000 euro. Ze 
doorliepen eigenlijk 
een soort opleiding 
bij grote criminelen 
die al wat ouder 
waren en jaren erva-
ring hadden. Stap 
voor stap kwamen 
ze hoger in de 
criminele piramide. 
Nu slaan ze treetjes 
over en gaan ze vol 
overmoed voor de 
volle bak.
Deze veertigers, 
vijftigers kijken naar 
de generatie van 
nu en verzuchten 
keer op keer dat er 

geen ‘orde’ 
meer is, 
geen ‘code’. 
Het respect 
ontbreekt, 
er is geen 
 hiërarchie 
meer. Dat 
geldt ove-
rigens niet 
 alleen voor 
de  Marokkaanse 
overvallers van nu, 
in Zuidoost zien ze 
hetzelfde gebeuren. 
De OG’s (oude 
gangsters) worden 
nauwelijks nog om 
advies  gevraagd 
over hoe dat nou 
precies moet, een 

overval plegen 
bijvoorbeeld. Een 
traditie is daarmee 
verbroken. Zoals 
Achmed Baâdoud, 
de PvdA’er die de 
baas is in stadsdeel 
Nieuw-West, laatst 
zei: ‘Criminelen zijn 
zzp’ers geworden.’

‘Criminelen zijn zzp’ers geworden’

22-jarige man in zijn been. Dat gebeurde achtervolgde een 23- jarige, dronken 
automobilist die gevlucht was bij een 
alcoholcontrole in het centrum van 
de stad. Tijdens de achtervolging reed 
hij in op een motoragent die van zijn 
tweewieler viel. De agent reageerde door 
verschillende schoten af te vuren op de 
verdachte in zijn auto. De man werd even 
later – verwond door de politiekogels – 
alsnog gevonden.

UITERST LINKS

BULLITVELDERT. 
De kogels vliegen je om de oren in Buitenveldert.

LINKS

SLAUERHOFFSTRAAT. 
Onderzoek op de plek waar Aytas Göraler is geliquideerd.

BOVEN

AYTAS GÖRALER. 
Vermoord op 4 januari, in het bijzijn van zijn kinderen.

H
H

ACHMED BAÂDOUD
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