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AMSTERDAM • Hoewel
deskundigen na het
doodsteken van Jay-
Ronne Grootfaam (18)
voor Bijlmerflat Florijn
adviseerden verdach-
ten Alexio F. (19) en
Yamanney A. (21) als
jeugd te berechten,
denkt het Openbaar
Minsterie daar totaal
anders over. Tegen F.,
die de dodelijke mes-
steek uitdeelde, is 8
jaar en tbs geëist. A.
hoorde een strafeis van
12 jaar celstraf.

De psychiater en psycho-
loog van het Pieter Baan
Centrum beschreven de
verstandelijk beperkten F.
en A. als ’twee kinderen die
verdwaald waren in de grote
mensenwereld’. Zij zouden
last hebben van een gestoor-
de emotionele ontwikkeling
door trauma’s in hun jeugd. 

De officier van justitie
vond dat alleen niet opwe-
gen tegen de ernst van het
feit. De officier: „De ver-
dachten worden omschre-
ven als kinderen die in de
observatiekliniek overko-
men als timide en vriende-
lijke jongens. Maar tegelij-
kertijd zijn deze jongens in
staat een leeftijdgenoot te
doden. Dat maakt hen vol-
wassen verdachten die een
volwassen delict hebben be-
gaan.” 

De dood van Grootfaam
zorgde voor een schokgolf
door de Bijlmer. Het was de
zoveelste escalatie in een ja-

renlange strijd tussen de
bendes Fully op Gevaar
(FOG) en Kikkenstein Bende
(KSB). Meerdere jonge man-
nen zijn ’gekapt’ (geslagen
met kapmes, red.) in straat-
gevechten. 

En het gaat verder. Er
wordt geplast op de graven
van gestorven leeftijdgeno-
ten. Ook slachtoffer Jay-
Ronne Grootfaam maakte
zich daar schuldig aan, al-
dus de officier. En familiele-
den en vrienden werden
doelwitten. Zo liet de moe-
der van Grootfaam in de
rechtszaal weten dat zijzelf
en haar kinderen diverse
malen zijn bedreigd op mee-
dogenloze manier. 

„Een wereld waarin een
rivaal altijd doelwit is, om-
dat hij tot een andere drill-
groep behoort. Met op de
achtergrond het belang van
status en het competitieve
element om als gevaarlijkste
drillrapgroep uit de strijd te
komen”, schetste de officier
de dagelijkse realiteit in de
Bijlmer.

„Verdachten hebben zich
aangesloten bij KSB met al-
les wat daarbij hoort: mas-
kers, messen, intimidatie en
rivaliteit. Daar zijn zij be-
wust ingestapt. Zij bewape-
nen zich met een mes om
zich te kunnen verdedigen
tegen vermeende aanval-
lers. Zij kiezen voor verbijs-

terend en excessief geweld.”
Dat kan de samenleving

niet toestaan, aldus de offi-
cier. „Op 3 september 2019
zijn verdachten het conflict
niet uit de weg gegaan, zij
hebben het opgezocht en in
razend tempo laten escale-
ren. Daarvoor houd ik ver-
dachten verantwoordelijk.”

De advocaten komen vrij-
dag aan het woord namens
de verdachten. De recht-
bank zal later dit jaar uit-
spraak doen.

OM gaat niet mee in frame jongeren

Hoge straffen voor
drillrapmoord

Het Openbaar Ministerie eist
hoge straffen volgens het vol-
wassenenstrafrecht voor
Yamanney A. (links) en Alexio F. 
TEKENING PETRA URBAN

door Mike Muller

AMSTERDAM • Metrostati-
on Sixhaven in Noord zal
niet verschijnen. De uit-
breiding van de Noord/
Zuidlijn is niet alleen veel
duurder dan gedacht, er
zijn ook nieuwe ideeën
ontstaan. Dat blijkt uit een
brief van wethouders Eg-
bert de Vries (Verkeer) en
Marieke van Doorninck
(Ruimtelijke Ordening).

De gemeenteraad gaf het
college in 2017, tijdens de be-
handeling van de plannen
voor de realisatie van fiets-
bruggen over het IJ, op-
dracht ook metrostation Six-
haven uit te werken. Begin
dit jaar is echter besloten om
dit ’tot nader order’ uit te
stellen en verdere uitwer-
king ’on hold’ te zetten.

Volgens het college zijn er
nieuwe inzichten en is het
plan veel duurder dan ver-
wacht. „In plaats van de oor-
spronkelijk geraamde 45
miljoen euro, sluit de inves-
teringsraming nu tussen de
120 en 150 miljoen, exclusief
BTW”, aldus de wethouders. 

Zij stellen dat er hogere
kosten zijn als gevolg van
andere spoorbeveiliging en
stationsinstallaties. Ook
zijn er hogere kosten van-
wege toevoegingen (met als
bedoeling het optimaal la-
ten functioneren van het
metrostation) zoals een fiet-
senstalling, een toegang
over het Noordhollandsch
Kanaal richting Overhoeks
en een ondergrondse ver-
deelhal.

Bijkomend probleem is
dat de Noord/Zuidlijn twee

zomers minstens zes weken
buiten dienst gehouden
moet worden. Voor die pe-
riode moet vervangend ver-
voer worden geregeld, het-
geen ook veel geld kost.
Daarnaast is nog onzeker
hoe de plannen voor brug-

gen en tunnels over of onder
het IJ daadwerkelijk gaan
uitpakken. Afgelopen zo-
mer adviseerde de commis-
sie D’Hooghe juist om twee
bruggen te gaan bouwen.

Volgens de wethouders
blijkt dat de effecten van de

Plannen rond metrostation Sixhaven uitgesteld

Noord/Zuidlijn, de inzet van
grotere veerboten en het va-
ren met hogere frequentie
de druk op het Buitsloter-
wegveer al fors hebben ver-
minderd. Ook wordt in 2022
zowel de fiets- en voetgan-
gersbrug over het Noordhol-

landsch Kanaal van en naar
het IJpleinveer als het Pont-
plein Zuid in gebruik geno-
men. Daarmee wordt het
IJpleinveer al beter bereik-
baar en een ’volwaardig al-
ternatief voor het Buikslot-
erwegveer’. 

D66-raadslid Jan-Bert
Vroege, wiens partij jaren-
lang lobbyde voor de komst
van metrostation Sixhaven,
geeft aan dat hij geen grote
bezwaren heeft tegen afstel.
„Nu er een streep gaat door
station Sixhaven is het snel
realiseren van de voetgan-
gerspassage tussen het Cen-
traal Station en Noord van
groot belang. Daarmee cre-
eer je zowel een extra vaste
verbinding tussen beide
kanten van het IJ, maar ook
een extra ingang voor metro
en trein in Noord.”

Station Six-
haven blijft
voorlopig een
plan op pa-
pier. Een
station zoals
bij CS (foto) is
dus nog ver
weg. 
FOTO
RONALD BAKKER 
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AMSTERDAM • Bewoners
van de Vondelstraat zijn
naar de rechter gestapt
om twee kapvergunnin-
gen van tafel te krijgen.

Het gaat om esdoorns bij
nummer 85 en 87. Voor an-
dere bomen in de buurt is
het al te laat. Volgens een be-
wonersgroep zijn het twee
beeldbepalende bomen in
de straat. „We vinden het
verschrikkelijk dat ze weg-
gaan”, zegt Claudia Schoe-
macher. „Het is thuiskomen
als we ze zien.” 

Toch heeft de gemeente
een kapvergunning afgege-
ven. „Van de boom bij num-
mer 87 zeggen ze dat-ie
dood is. Maar die esdoorn
groeit en bloeit elk jaar. Er
zitten vogels in en vleermui-
zen vliegen er omheen”,
zegt Schoemacher. 

De buurt is met de pet
rondgegaan om bij de rech-
ter een voorlopige voorzie-
ning aan te vragen. Dat bete-
kent dat de boom niet mag
worden gekapt, zolang de
bezwaarprocedure loopt. 

„We voelen ons niet ge-
hoord door de vergunning-
verstrekkers van de ge-
meente Amsterdam”, zegt
Schoemacher. „We krijgen
de indruk dat de vergunnin-
gen wel heel gemakkelijk
worden afgegeven. Zo zou
de prachtige esdoorn op
nummer 85 eerst geen kap-
vergunning krijgen, maar
bij een tweede poging werd
het woordje ’lichtbeneming’

toegevoegd, waardoor de
overburen alsnog mogen
kappen.” 

Schoemacher: „De ge-
meente zegt tegen ons dat er
juridisch naar gekeken is en
dat het allemaal mag. Maar
wat voor mensen zitten er
bij dat loket vergunningen?
Dan trek je toch bijna je ha-
ren uit je hoofd, zo erg. Er
zou sprake moeten zijn van
kennis van cultuurerfgoed
en groen. Als je ziet wat er
hier in de buurt aan wonin-
gen wordt verbouwd, waar-

bij het glas in lood in allerlei
containers belandt. Het is
ongekend dat dat allemaal
gesloopt mag worden door
de gemeente.”

Ze vervolgt: „De vergun-
ningverstrekkers moeten
niet alleen juridisch kijken -
veel te gemakkelijk - maar
ook poortwachters zijn van
ons erfgoed. In Amsterdam
hebben we gewoon elke
boom hard nodig. Maar dat
lijkt nog niet bij iedereen
door te dringen en dan met
name niet bij de gemeente.”

„Het stadsdeel heeft op
basis van een aanvraag een
kapvergunning afgegeven.
De aanvraag is getoetst aan
de regels, zoals de Bomenve-
rordening”, zegt een woord-
voerder van stadsdeel West.
„Het stadsdeel gaat het be-
zwaar inhoudelijk bestude-
ren en nog eens goed kijken
naar de kapvergunning.” 

De rechter raadde Schoe-
macher een contra-experti-
se aan voor de boom die
dood zou zijn. „Die gaan we
uitvoeren”, zegt ze.

Naar de rechter om twee bomen te redden

’Elke
boom is

hard
nodig’

„We krijgen de indruk dat vergun-
ningen wel heel gemakkelijk wor-
den afgegeven door de gemeente,
zegt buurtbewoonster Claudia
Schoemacher. FOTO RONALD BAKKER

AMSTERDAM • De gevel bij
café Hoppe op het Spui is
donderdag veranderd in
een grote zee aan post-it-
stickertjes. 

Ruim tweeduizend post-
it-stickertjes zijn er ge-
bruikt. Om die stickertjes
op de ramen te plakken,
had café-eigenaar Pepijn
Zonneveld 3,5 uur nodig. De
plakkertjes vormen samen
het woord Hop(p)e. Naast
de ramen hangen stiften om
een boodschap achter te
laten. „We krijgen veel en-
thousiaste reacties” zegt
Zonneveld. „Er lopen heel
veel mensen langs die foto’s
maken en teksten opschrij-
ven. Daaronder zitten tek-
sten als ’Hoop doet leven.
Hoppe ook’, ’Snel weer een
biertje op het terras’ en
’Blijf gezond’. 

Er gloort hoop bij het populaire café dat al sinds 1670 op deze plek
te vinden is. FOTO RICHARD MOUW

Café Hoppe
biedt ’Hope’ 

AMSTERDAM • De enige
overgebleven gevangenis-
toren van de voormalige
Bijlmerbajes krijgt een
groene bestemming. Naast
een verticaal stadspark
wordt het ook een innova-
tieproeftuin, die toeganke-
lijk wordt voor een breder
publiek. 

„Het doel van de samen-
werking is het testen en
toepassen van nieuwe
innovaties zoals verticale
stadslandbouw”, aldus
projectdirecteur Harko
Kloeze. Zijn collega Step-
han van Dijk: „Zo kan het
Living Lab bijdragen aan
de duurzaamheidsambi-
ties van Bajeskwartier,
maar óók als voorbeeld
dienen voor duurzame
ontwikkeling van andere
gebieden in Amsterdam.”

Groen plan 
Bijlmertoren 

AMSTERDAM • De verhuis-
datum van de rechtbank
Amsterdam van 1 maart
2021 is uitgesteld, omdat
de overdracht van de
nieuwbouw nog niet heeft
plaatsgevonden.

Het verhuizen zal plaats-
vinden na een uitvoerige
testperiode waarin de
dagelijkse praktijk in het
nieuwe gebouw wordt
getest, zoals ontvangst van
bezoekers, looproutes en
verschillende soorten
zittingen. Na de testperio-
de verhuist de rechtbank.
De invloed van corona-
maatregelen wordt meege-
nomen bij het bepalen van
de nieuwe verhuisdatum.

De nieuwe datum van de
verhuizing wordt op zeer
korte termijn bekend
gemaakt. 

Rechtbank 
verhuist later

Groot Amsterdam kende eind 2020 28.172 ww-uitkeringen, terwijl dat er eind 2019
18.067 waren. Een stijging op jaarbasis van 56%. Landelijk steeg het aantal WW-
uitkeringen met 28% (van 223.453 naar 285.659). De forse stijging in de regio komt
door het instorten van de luchtvaart, horeca en uitzendbranche vanwege corona. 56

AMSTERDAM • Vanwege een brand don-
derdagavond in een flat aan de Walmolen
in Noord en een daaropvolgend gaslek
moesten alle bewoners vertrekken. Voor-
alsnog zijn er geen gewonden gevallen. 
De brand woedde in een kelderbox en
met behulp van een grote uitruk van de
brandweer kon deze snel worden ge-
blust. Tegelijkertijd merkte de brand-
weer op dat er ook ergens een gaslekkage
was. Daarop is besloten de flat van negen
verdiepingen te ontruimen. Volgens een
woordvoerster van de brandweer was het
prioriteit om het lek te vinden. 
De oorzaak van de brand en het gaslek
worden onderzocht. 

BRAND EN GASLEK 
IN FLAT NOORD

De brandweer is in groten getale uitgerukt. Er
wordt ook een gaslek ontdekt.
FOTO INTER VISUAL STUDIO 

AMSTERDAM • De overheid en het be-
drijfsleven gaan de haalbaarheid onder-
zoeken van een hyperloopverbinding
voor vracht tussen Amsterdam en Rot-
terdam. De route kan een eerste stap zijn
in de opbouw van een Europees netwerk. 
De hyperloop is een magneetzweeftrein
in een luchtdrukbuis. Snelheden tot wel
1000 km/u kunnen worden gehaald. Een
cruciaal verschil met bijvoorbeeld de
uitstoot van vliegtuigen is dat vervoer
met hyperloops volledig elektrisch is. Als
goederen op de drukste route van Neder-
land per hyperloop worden vervoerd en
niet meer per vrachtwagen over de A4,
scheelt dat luchtvervuiling, CO2-uitstoot,
files en onderhoudskosten aan wegen. 
Het Hyperloop Development Program
(HDP), een samenwerking tussen minis-
teries, onderzoeksinstellingen en het
bedrijfsleven, coördineert de studie. 

HYPERLOOP VOOR
VRACHTTRANSPORT

Traumatische jeugd
geen excuus 

Het signaal is duide-
lijk. Een slechte
traumatische jeugd

kan niet massaal als
excuus dienen voor
jongemannen in de
Bijlmer om bij een ben-
de te gaan en een ma-
chete tot standaard-
uitrusting te re-
kenen op
straat. De
samenleving
walgt ervan. 

Het Open-
baar Ministe-
rie doet niet
mee met het
vergoelijken
en eiste in de
rechtbank
straffen tot twaalf jaar
voor net-twintigers die
zich laten meeslepen in
deze geweldsspiraal. 

Let wel, het is gemid-
deld vaker schrijnend
gesteld met een deel van
de Bijlmerjeugd. Grote
problemen als eenou-
dergezinnen, armoede,
schulden, drugsversla-
ving en tienerzwanger-
schappen worden tegen-
woordig ook nog eens
bemoeilijkt doordat
jongeren een totaal
afgezonderd leven lei-
den op sociale media.
Dat blijkt een ideale
voedingsbodem om
drillraps tot echt ge-
weld te laten uitmon-
den. 

Wie de officier van
justitie beluisterde
tijdens haar betoog,
raakte al snel de tel
kwijt wat betreft de
geweldsexplosies. De
ene na de andere steek-
partij kwam voorbij in
de langslepende ruzie
tussen de rivaliserende
bendes FOG en KSB in
de Bijlmer. Louter op
basis van een postcode
werden tientallen jon-

gemannen ’gekapt’ en
’geshankt’. 

De verdachten van de
fatale steekpartij, waar-
bij de pas 18-jarige Jay-
Ronne Grootfaam om
het leven kwam, zagen
ook de nodige ’vrienden’

met steekwonden wor-
den afgevoerd.

Maar stuk voor
stuk maken
zij, zo stelde
de officier,
niet de keuze
om het ge-

welddadige
leven achter
zich te la-
ten. Nee, om
status te

verwerven doen ze er
liever een schepje bo-
venop. 

En dus werd er ge-
joeld, gejuicht en wer-
den diep grievende
verwensingen geuit,
terwijl Grootfaam voor
flat Florijn lag te vech-
ten voor zijn leven. Het
werd ook nog eens ge-
deeld op sociale media.
De familie van Groot-
faam werd bedreigd
met de dood en er zijn
duidelijke signalen dat
latere escalaties – we-
derom met messen –
zijn terug te voeren op
de postcodeoorlog. 

Een verbod van drill-
rapbendes, zoals bij
motorclubs gebeurde,
lijkt onmogelijk. Daar-
voor zijn de bondjes
binnen de buurten te
fluïde en is er te weinig
sprake van een struc-
tuur. Maar met hoge
straffen geeft het Open-
baar Ministerie in ieder
geval duidelijk te ken-
nen dat timide, vriende-
lijke jongemannen geen
verontschuldiging meer
hebben om zich te ont-
poppen tot beesten. 

DRILLRAPSANALYSE

door Mascha de Jong 


