
Hit-and-run-overvallen in Amsterdam-West 
 
Het is vrijdagochtend negen uur als twee gemaskerde mannen Sigarenmagazijn Bos, 
in stadsdeel Westerpark, binnenlopen. Ze willen geld, en snel ook. Eigenaar Richard 
(44) weet niet wat hem overkomt. Dit is al de tweede keer in nog geen twee maanden 
tijd. De adrenaline giert door zijn lichaam. Wanneer de concentratie van één van de 
overvallers verslapt, grijpt hij zijn kans. Hij pakt het pistool af en merkt meteen dat 
het nep is. De overvallers pikken dit niet en er volgt een kleine vechtpartij, waarbij de 
eigenaar in hals en gezicht wordt gestoken. Enkele seconden later zijn de overvallers 
met een minimale buit verdwenen. 
 
Deze ‘hit-and-run-overvallen’ lijken steeds vaker voor te komen in Amsterdam-West.  
Hoe heeft de eigenaar het ervaren? Denkt hij aan stoppen? En hoe zit het met andere 
ondernemingen in de buurt? Het Parool vond het tijd om dit uit te zoeken en begon 
bij Sigarenmagazijn Bos. 

Sigarenmagazijn Bos 
Woensdagmiddag drie uur. Het winkeltje met een oppervlakte van nauwelijks vijf bij 
vijf meter, is vandaag voor het eerst sinds de overval weer open. Binnen staat het vol 
met mensen. Tussen de tijdschriften, wenskaarten en sigaretten, staan diverse bossen 
bloemen. De vloer achter de kassa ligt bezaaid met flessen wijn. Het is duidelijk dat 
de hechte buurt met Richard - Amsterdammer in hart en nieren - meeleeft. ‘Ik kan 
wel een bloemen- of drankwinkel beginnen’ zegt hij lachend. 
 
Iedereen is nieuwsgierig naar de overval van afgelopen vrijdag. Richard staat de 
mensen vriendelijk en vol overgave te woord: ‘Ik wist niet wat me overkwam. Zes en 
een half jaar zit ik hier al. De eerste zes jaar was er geen vuiltje aan de lucht en nu is 
het voor de tweede keer raak. Razend was ik, toen ze voor de kassa stonden. Ik wist 
het pistool af te pakken en toen ik merkte dat het nep was, sloeg ik hem er keihard 
mee voor zijn porem! Ook wist ik de bivakmuts van één van die etters af te trekken ... 
Ja, die heb ik goed in beeld.’ 
 
In het winkeltje hangen twee camera’s. Verdergaande maatregelen, zoals het 
afschermen van de werkruimte met een kogelvrije wand, zitten er als het aan Richard 
ligt niet in: ‘Contact met klanten, dát is het voor mij. Als ik alles laat dichtbouwen, 
ontstaat er zo’n kille sfeer. Dan hoeft het voor mij niet meer ... Of ik erover nadenk 
om te stoppen? Soms wel ja, maar ik houd van mijn werk en de gezelligheid. En wat 
moet je anders?’ 
 
Richard gaat door en vertelt over de snackbar die op de andere hoek van de straat is 
gevestigd: ‘Je moet eens bij die man kijken, hij is al drie keer overvallen terwijl er 
niets te halen valt, behalve wat frikadellen ... kom dan lekker bij mij!’  
 
Snackbar 
Niet veel later staan we voor de snackbar. De frituurlucht hangt overal. Vanachter de 
toonbank komt een wat schuchtere man tevoorschijn. Het is eigenaar Abdella (45). 
Acht jaar zit hij nu in het pand en ook voor hem geldt dat de eerste jaren rustig 
verliepen: ‘Drie jaar geleden ben ik voor het eerst overvallen, vorig jaar voor de 
tweede keer en drie maanden geleden voor het laatst.’ 
 
Abdella voelt zich zeer ongemakkelijk door de toenemende overvallen. Zijn zaak is 
iedere dag tot middernacht geopend, maar om half tien ’s avonds sluit hij de deuren. 
Uit angst zit hij de resterende twee en een half uur in zijn auto, met de deur op slot. 
‘Als ik de klant niet ken, blijf ik veilig in mijn auto zitten.’ Abdella schaamt zich 
ontzettend maar ziet geen andere oplossing. 



Met een cafeetje verderop heeft hij een deal gemaakt. In beide zaken hangt een 
webcam, op deze manier kunnen ze elkaar in de gaten houden en de politie inlichten 
wanneer de ander wordt overvallen. ‘De buurt wordt steeds onveiliger de laatste tijd. 
De politie lijkt bewust later te komen omdat ze bang zijn. Ik doe wat ik kan om mijn 
zaak te beschermen,’, zegt Abdella. ‘ik denk er serieus over na om te stoppen met dit 
werk.’ 

Politie 
De Amsterdamse politie is op de hoogte van het toenemende aantal overvallen. In de 
nieuwjaarstoespraak van hoofdcommissaris Bernard Welten (Amsterdam-
Amstelland) kwam naar voren dat het aantal overvallen op ondernemingen ten 
opzichte van 2006 is gestegen met 33%. 
 
Hij kondigde dan ook aan dat er extra maatregelen zullen worden genomen. Er 
worden meer agenten ingezet en er komen meer motoragenten bij. Ook gaat de 
politiehelikopter vaker vliegen. Of deze maatregelen voldoende zijn zal de toekomst 
moeten uitwijzen. De winkeliers zijn in ieder geval blij dat de politie dit almaar 
groeiende probleem nu eens serieus gaat aanpakken. 


