
H
oe burgers het erva-
ren als agentenmet
zwarewapens pa-
trouilleren, hangt af
van de nationale cul-
tuur, zegt EdwinBak-

ker, hoogleraar terrorisme en contra-
terrorisme aande universiteit van
Leiden.
“Het is een beetje radenhoewehier

inNederland op zwaarbewapende
agenten reageren, omdat daarnaar
nog geen onderzoek is gedaan.Maar
uit het buitenlandwetenwedat
de reactie van het publiek sterk af-
hangt vanhet landwaar die zware
wapens zichtbaar zijn op straat,”
zegt Bakker.
“De Franse kennen een traditie van

vrij snel bewapenen. Ze hebben daar
het PlanVigipirate voor het bestrij-
den van terreur.Mensenworden
daar snel geïnformeerd over ver-
hoogde dreiging en de Fransen
beschouwenhet als vertrouwenwek-
kend dat de staat laat zien de drei-
ging serieus te nemendoor gewapen-
demanschappen de straat op te
sturen.”
In Engeland is de politie doorgaans

nauwelijks bewapend, dus daar kan
de reactie van de bevolking op ver-
toon van zwarewapens heviger zijn.
“InNederlandhebbenwe bepaald

geenmilitaristische cultuur,maar de
laatste tijd zijnwewel langzaamaan
hetwennen aanmeer bewaking,”
zegt Bakker.
“Dat agenten bijvoorbeeld steek-

vesten dragen, vindenwenormaal.
OpDenHaag Centraal zie ik dage-
lijks vier, vijf agenten die daar duide-
lijk staan vanwege de terreurdrei-
ging, al sinds de aanslag opCharlie
Hebdo (in januari in Parijs). Zij dra-
gen nog gewonewapens,maar de
verhoogde paraatheid is evident.Mij
geeft dat geen vreemdgevoel.”
Dat het komende halfjaar agenten

met semiautomatischewapens te
zien zullen zijn rondhet Amsterdam-
seMarine Etablissement, ter beveili-
ging van tientallen vergaderingen
van de EuropeseUnie, hoeft niet tot
bezorgde reacties te leiden–mits de
overheid goed uitlegtwaaromde

maatregelenworden genomen,
denkt Bakker.
Dat heeft de politiewoensdag-

avond overigens gedaan op een bij-
eenkomst voormeer dan tweehon-
derd omwonenden vanhetMarine
Etablissement, waarop die omwo-
nenden ook positief reageerden.
“Vrijwel iedereen aanvaardt die

strenge beveiligingwaarschijnlijk
wel als de overheid goed vertelt dat
dit type uitzonderlijkemaatregelen
er nu eenmaal bijhoort, vooral in
het licht van de recente aanslagen
in Parijs.”
Overigens roepen politiemensen

met zwarewapenswaarschijnlijk
minder een gevoel van onveiligheid
op dan rondcirkelende helikopters,
omwat te noemen.
“Er is een grens aanwatmensen

normaal gaan vinden. Helikopters in
de luchtwaarvan je nietweetwaar-
omdie daar vliegen, voelen alweer

dreigender aan dan die extra bewa-
pende agenten.”
“Ook dan geldt dat het helpt als de

overheid duidelijk is overwat aan de
hand is én, andersom, zelf bijvoor-
beeld de socialemedia volgt om te
zien hoemensen reageren.Waarover
mensen zoal hun zorgen uiten. Dan
kun je via diezelfdemedia ookweer
snel zorgen dewereld uit helpen.”
Dat ‘monitoren’ van bijvoorbeeld

Twitter en Facebook doet de politie
inAmsterdam tegenwoordig goed,
vindt Bakker. “Amsterdam, enNe-
derland in het algemeen, is daarin
veel verder dan Frankrijk. Dat is he-
laas laatst gebleken na de aanslagen
in Parijs. Hierworden de socialeme-
dia gevolgd énwordt zo nodig actie
ondernomen.”
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MONTIS AXEL ACTIE NU Axel 3,5 -zits
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‘InNederland zijnwe aanhet
wennen aanmeer bewaking’

Zesman
vast voor
liquidatie
PAUL VUGTS

AMSTERDAM–De rechercheheeft
opnieuw tweeAmsterdammers
aangehoudenopverdenking van
betrokkenheidbij de liquidatie
vandeAmsterdamse crimineel
LucasBoomop9 juni in Zaandam.
Het gaat ommannenvan 26 en 33
jaar.

Met deze arrestaties komt het aantal
verdachten op zes. De twee nieuwe
arrestanten worden vandaag aan de
onderzoeksrechter voorgeleid.
De raadkamer van de rechtbank in

Haarlem heeft het voorarrest van de
twee eerder gearresteerde Amster-
dammersdezeweekmetnegentig da-
gen verlengd. Zij worden verdacht
van betrokkenheid bij de uitvoering
van de liquidatie.
Het gaat om de 34-jarige R.D. en de

23-jarige G.L., allebei Amsterdamse
criminelen van Antilliaanse origine.
Hun advocaten willen niets over de
zaak zeggen omdat ze ‘in beperkin-
gen zitten’ en behalvemet hun raads-
lieden geen enkel contact mogen
hebbenmet de buitenwereld.
De twee Haagse verdachten die de

vluchtauto van de schutters zouden
hebben geregeld, onder wie zoon
Paul T. van een bekende crimineel uit
Den Haag, zijn vrijgelaten, al blijven
zenogwel verdacht. Zij zijn allebei 29
jaar.
Het Openbaar Ministerie wil niet

zeggen van welke rol de nieuwe ver-
dachtenworden beschuldigd.
Lucas Boom, alias ‘Puk’, werd op 9

juni midden op de dag met zeer grof
geweld geliquideerd bij de basis-
school van zijn zoon. Tientallen leer-
lingen waren er vanaf de speelplaats
en vanuit klaslokalen getuige van
hoe hij tevergeefs probeerde te vluch-
ten voor de mannen met automati-
schewapens.Vlakbij zijnhuis, omde
hoek, kreeghij degenadeschoten.Hij
stierf op straat.
De schutters vluchtten in een brui-

ne bestelbus, die iets later op die dag
brandend werd teruggevonden op
het Achtersteven in Amsterdam-
Noord.

‘Helikopters in de
lucht voelen alweer
dreigender aan dan
extra bewapende
agenten’

Agentenmet zwarewapens gaan de EU-
vergaderingen bewaken inAmsterdam.Mits
goed uitgelegd, kan dat het gevoel van
veiligheid bevorderen, zegt terreurexpert
EdwinBakker. Oók inNederland.

PAUL VUGTS


