
 



 
Wijkgenoot Wei Chen gedood tijdens steekincident  

Grote schok in Houtwijk… 
 
Begin dit kwartaal stond Hout-
wijk ongewenst in het middel-
punt van de belangstelling. Op 
vrijdagavond 27 januari 2023 
werd wijkgenoot Wei Chen 
(39), eigenaar van Cafetaria 
Houtwijk, doodgestoken. Zijn 
vrouw raakte gewond. De drie 
verdachten, twee meisjes (15 
en 17 jaar) en een jongen van 
17 jaar zitten voorlopig nog 
steeds in hechtenis. In dit ka-
tern een samenvatting. 
  
Medianieuws  
Een beetje aandacht voor onze 
wijk is best fijn, maar dan liever 
niet in samenhang met deze tra-
gische gebeurtenis. In de media 
stond Houtwijk namelijk weken-
lang ongewenst in het middel-
punt van de belangstelling. On-
der meer via de journaals en 
actualiteitenrubrieken van de lan-
delijke radio- en televisiezenders 
en via publicaties in de landelijke 
dagbladen (zoals AD en Tele-
graaf). Ook via de regionale me-
dia werd eenieder op de hoogte 
gehouden, onder meer via Om-
roep West en via bladen als De 
Posthoorn. Uit het hele grote 
nieuwsaanbod hebben wij - voor 
onze geschiedschrijving - een 
selectie gemaakt die is terug te 
vinden op onze website. 
 

Lopende onderzoek 
Centraal staat de vraag hoe dit 
hier in onze wijk allemaal heeft 
kunnen gebeuren. Een eerste 
analyse bracht aan het licht dat in 
de gezinnen van de drie tieners 
die vastzitten al veel meer aan de  
 

Zwarte dag in 
Houtwijk historie 

 
hand was: meerdere steekpar-
tijen, een schietpartij, geweld-
dadige berovingen, vechtpar-
tijen, achtervolgingen, vandalis-
me en ruzies tussen drillrapgroe-
pen. Bij zo’n heftige gebeurtenis 
worden er uiteraard ook vragen 
gesteld over ieders rol en of er 
tijdig passende zorg beschik-
baar was. De verdachten zitten 
nog in voorarrest en het is aan de 
rechter om te bepalen of hun 
zaak via het jeugdstrafrecht of 
het volwassenenstrafrecht wordt 
behandeld. In principe ben je 
vanaf 18 jaar volgens de wet 
volwassen. Maar in het strafrecht 
wordt ook de geestelijke ontwik-
keling van een verdachte meege-

nomen. Zo kunnen verdachten 
jonger dan 18 jaar volgens het 
volwassenenstrafrecht worden 
berecht en verdachten ouder dan 
18 jaar volgens het jeugdstraf-
recht. Verdachten jonger dan 16 
jaar worden wel altijd volgens het 
jeugdstrafrecht berecht. En vanaf 
23 jaar geldt altijd het strafrecht 
voor volwassenen. 
 
Toenemend messengeweld 
Sinds 2019 is het wapenbezit on-
der jongeren omhoog gegaan, 
zijn er steekincidenten en groeit 
het extreme geweld. Dat jonge-
ren besluiten een mes of een 
ander steekwapen bij zich te 
hebben, kan verschillende oorza-
ken hebben, variërend van een 
onveilig gevoel tot groepsdruk. 
Vooral ‘drillrappers’ dragen mes-
sen bij zich.  
 
Hoe nu verder... 
Jongerenwerkers waarschuwden 
al eerder dat het wapenbezit 
onder jongeren schrikbarend is. 
Ook een aantal functionarissen 
geven hun reacties (zie pagina 4 
van dit  middenkatern).  



 

Stille tocht door Houtwijk
Honderden mensen hebben begin februari meegelopen in 
de stille tocht ter nagedachtenis aan snackbareigenaar Wei 
Chen. Zij hadden witte bloemen en lampionnen bij zich. De 
tocht begon rond 18.30 uur bij wijkcentrum Bokkefort en ein-
digde bij Chen’s cafetaria. Een groot deel van de Chinese 
gemeenschap was aanwezig. Ook stadsdeelwethouder Hil-
bert Bredemeijer, stadsdeeldirecteur Corinne den Heijer, 
voorzitter Wijkberaad Houtwijk Ramon Meesters en voor-
zitter Commissie Loosduinen Pjer Wijsman liepen mee in de 
stille tocht. In de voorafgaande dagen konden buurtbewo-
ners in wijkcentrum Bokkefort het condoleanceboek teke-
nen. Buurtbewoners reageerden aangeslagen en zijn nog 
altijd 'in shock': "Het is gewoon ongelooflijk dat dit in ons 
Houtwijk heeft plaatsgevonden. Het voelt alsof je door een 
wijk loopt waar een oorlog is geweest!” 
 

‘Dit is niet te  bevatten…’
Namens het Wijkberaad Houtwijk hield voorzitter 
Ramon Meesters de volgende toespraak: “Sinds 
vrijdag 27 januari 2023 lopen wij allemaal verslagen 
rond. Heel veel vragen tollen door ons hoofd. Wat 
is óns overkomen? Ons, wijkbewoners en natuurlijk 
de nabestaanden van Wei Chen. Het is gewoon 
NIET TE BEVATTEN. Wáárom hij...! Hoe 
kon het gebeuren...? Bij óns in de wijk... 
Vragen en nog meer vragen, waarop geen 
antwoorden mogelijk zijn. De enige vraag 
die wij wel kunnen beantwoorden is ‘Waar-
om staan wij hier met zijn allen met zoveel 
mensen bij elkaar?’ Het antwoord is... ‘We 
staan hier samen om ons verdriet niet in ons eentje 
te hoeven dragen. We staan hier samen voor el-
kaar, wijkbewoners, buurtgenoten, directe buren, 
de Chinese gemeenschap, klanten van het cafe-
taria, schoolvriendjes van de kinderen, want die zijn 
er ook bij. En we staan hier natuurlijk voor de 
nabestaanden... zijn vrouw Xiou en de kinderen  

Sunny en Stacy. We willen allemaal een arm om  
hun schouders leggen, ons gevoel van reddeloos-
heid en verwarring samen delen, troost bieden, het 
onnoemelijke verdriet verzachten. Als vertegen-
woordiger en bewoner van onze wijk wil ik graag, 
ondanks het onpeilbare verdriet, ook het kleine 

geluk benoemen, dat deze stille tocht 
werd bedacht én georganiseerd door 
nabije buren. En de grote opkomst bete-
kent niets meer en minder dat wij er voor 
elkaar zijn, voor elkaar... én voor de 
familie Chen in het bijzonder! Deze tocht 
gaan we samen lopen... Voordat we gaan 

lopen zou het fijn zijn als ieder van ons de personen 
links en rechts even aankijkt om te checken of die 
wellicht in zijn of haar eentje is gekomen? Velen 
van ons zijn in groepjes gearriveerd, maar er zijn er 
ook die alleen zijn gekomen. Het is belangrijk dat 
we naar elkaar omkijken en dat niemand deze stille 
tocht alleen hoeft te lopen.”

In memoriam 
De familie Chen is nog steeds in diepe rouw. Ook in Hout-
wijk moeten nog veel mensen bijkomen van de schokkende 
gebeurtenis. Heel indrukwekkend is geweest dat veel wijk-
genoten op allerlei manieren hun medeleven hebben ge-
toond, onder meer met bloemen en kaarten. Ook tijdens de 
stille tocht kwam nadrukkelijk naar voren dat de familie Chen 
er niet alleen voor staat. De familie heeft al deze reacties als 
hartverwarmend ervaren en als een enorme steun in de 
donkere periode (met onder meer de rechtszaak) die er nu 
aan komt. Belangrijk is dat wij als wijk Wei Chen zullen blijven 
herdenken en klaar blijven staan voor zijn familie. Wei Chen en zijn vrouw Xiou in betere tijden 



 

Hoe nu verder… 
 

Meer messengeweld onder jongeren 
In ons land neemt het messengeweld onder 
tieners toe. De politie houdt hen verantwoor-
delijk voor zeventig fatale steekincidenten in 
2022, het hoogste aantal in de afgelopen 
jaren. Tien mensen kwamen toen om het le-
ven, dat is meer dan in 2020 en 2021 bij el-
kaar. Er waren steekpartijen in Bladel, Hoorn, 
Middelburg, Amsterdam, Horst, Rosmalen, 
Breda, Vlaardingen, Vlissingen en Nijmegen. 
Jongerenwerkers waarschuwden eerder al 
voor het toenemende wapenbezit onder 
jongeren.  In totaal meldde de politie in de af-
gelopen vier jaar 228 steekincidenten waarbij  

tieners waren betrokken. De meeste daarvan waren in Rotterdam met der-
tig gemelde gevallen. Daarna volgen Den Haag met 26 en Amsterdam met 
9 incidenten. (Bron: ANP) 

 
 
Wat kunnen wij hier samen aan doen? 

Ramon Meesters: “Mijn indruk als relatieve buitenstaander is, 
dat we met betrekking tot deze moord - en vooral in de aanloop 
ervan - te maken hebben met een maatschappij die een radi-
caal nieuw type overlastgever met ouderwetse methoden in het 
gareel probeert te houden. Het nieuwe type overlastgever ge-

bruikt namelijk messen en staat onder een groepsdruk die sterker is dan 
de maatschappelijke druk van afkeer. Vroeger stond je als dader relatief 
alleen, omringd door buren, vrienden, de kerk, de krant en de televisie, die 
je konden inprenten dat fout gedrag niet normaal is.  
 
     De buren en vrienden zijn vervangen door ‘drillrap’-groepen, het jour-
naal is vervangen door voor ouders bijna oncontroleerbare internetsites, 
zoals Whatsapp en Telegram. Afstand telt niet meer mee.  Door selectieve 
keuzes van jongeren kan men zich omringen met alle foute invloeden, ook 
van ver. Het stabiliserende referentiekader van de directe omwonenden en 
familie is vervangen door de vele foute vriendjes (en vijanden) op 30 cm 
afstand, voorgeprogrammeerd in de mobiele telefoon. 
 
     Onderzoek toont aan dat steeds meer jongeren een mes bij zich dragen. 
Veelal vanuit het gevoel van onveiligheid voor andere jongeren die dat ook 
doen. Dit moeten we als maatschappij niet willen. Want als je een mes 
draagt, zet je ook een stap in de richting van het gebruik ervan. Er moeten, 
wat mij betreft, veel meer controles worden uitgevoerd op scholen, bij sport-
verenigingen en in winkelcentra. En word je gepakt met een mes, dan volgt 
er straf van opvoedkundige waarde. Deze suggestie is een ouderwets type 
oplossing, vergelijkbaar met douanecontrole op Schiphol en dus makkelijk 
uit te voeren door op te schalen. 
 
     Om de negatieve invloed van social media de kop in te drukken is nieu-
we wet- en regelgeving noodzakelijk die we als maatschappij moeten willen 
afspreken. Dan moeten we denken aan het opleggen van digitale blok-
kades voor stalkende en dreigende drillrappers en voor de fora waar ze op 
kicken en hun status aan kunnen ontlenen. Die digitale structuren die de-
ze ‘boefjes’ er op na houden, moeten worden verbroken, zodat er weer 
ruimte kan worden gecreëerd voor echte vrienden, buren en familie.” 

Reacties… 
 

Burgemeester  
Jan van Zanen 
‘Een bloemenzee, een in-
drukwekkende stille tocht en 

een intieme bijeenkomst. Zo werd in 
Houtwijk afscheid genomen van cafe-
tariahouder Wei Chen. Een afscheid 
gedragen door buren en bekenden en 
een stille tocht waarin niemand alleen 
liep. Laat ook nu niemand alleen lo-
pen. Let een beetje op elkaar.’ 
 

Stadsdeeldirecteur 
Corinne den Heijer  
‘Wij, van het stadsdeelteam 
Loosduinen, zijn met onze 

gedachten bij de nabestaanden van 
Wei Chen. Het is hartverwarmend hoe 
alle bewoners samen in Houtwijk hun 
steun betuigden tijdens de stille tocht 
en de organisatie ervan. Laten we de-
ze aandacht voor elkaar vasthouden.’ 
 

Commissie Loosduinen 
Pjer Wijsman  
‘Respect, een woord dat we 
schijnbaar uit het oog zijn 

verloren. Respect voor elkaar, dat 
wordt node gemist. Een open hand is 
een mooi symbool! Zoek de verbin-
ding: we hebben elkaar echt nodig!’ 
 

Wijkagent 
Robbert Louwersheim 
‘Een ontzettend vervelende 
ontwikkeling. Wij, als politie, 

doen er alles aan om in verbinding te 
staan met jongeren. Dit doen wij sa-
men met partners, zoals jongeren-
werk, scholen en de gemeente. Wij 
zijn echter ook afhankelijk van meldin-
gen en dringen er dan ook bij iedereen 
op aan om ongeregeldheden in de wijk 
te  blijven melden!’  
 

Wijkpreventie 
Andreas Dijk  
‘Na het verwerken van de 
eerste schok ga je weer 
nadenken over de veilig-

heid in de wijk. Veel zware misdrijven 
zijn er gelukkig niet. Maar het onveilig-
heidsgevoel is groot. Begrijpelijk. De 
veiligheid moet omhoog, het onveilig-
heidsgevoel omlaag. Daar moeten we 
aan werken. Samen, maar ook ieder 
voor zich!’ 
   
  


