
Rutte was nog niet klaar met zijn speech over het platslaan van
het virus met een hamer toen ze aan mijn mouw trok. Ik ne-
geerde haar want ik was net heel druk bezig met het tikken

van een app vol huilende emoticons.
’Mam, we kunnen morgen toch nog wel?’
’Ssst!’ Ik had op dat moment nog even geen idee wat we allemaal nog
wel mochten. Ik was wel blij dat er iets gebeurde want ik denk dat ik,
als vrijdenkend en zelfverklaard eigenwijs persoon, vooral duidelijk-
heid nodig heb.
Minuten later staarden er nog steeds twee prachtgroene ogen in mijn
richting. Ze zeggen dat het niet kan, maar ik voelde ze kriebelen, de
laserstralen uit haar ogen.
’Wat willen we morgen ook alweer?’, siste ik.
’Naar de hele grote dierenwinkel’, galmde haar stem me tegemoet.
Haar ogen rolden ondertussen van het plafond naar de bank. Dat ik
überhaupt nog ergens anders aan dacht!
Als moeder van drie was ik heel egoïstisch nogal gespitst op het open
blijven van de scholen. Tot mijn schande dacht ik daarna pas weer aan
de ellende in de ziekenhuizen. Daarna schoten mijn gedachten naar
de horeca. Aan het denken over de dierenwinkel was ik gewoon nog
niet toegekomen.
De volgende dag liepen oudste dochter en ik dus gemondkapt en
beiden met een karretje in onze pas ontsmette handen in de Makro
onder de dierenwinkels. Het was onze eerste keer. Waarom wij hier
waren? Wij krijgen een nieuwe huisgenoot. Een pup. Wij zijn uiter-
aard compleet in de gloria met dit vooruitzicht. 
De afdeling spulletjes voor de nieuwe baby, zoals vermoeid ogende
kersverse baasjes een hondenkind omschrijven, is minstens net zo
groot als een gemiddeld filiaal van de Prénatal. Ik liep er dan ook
weer net zo verloren rond. Hoezo zijn er zesendertig soorten ramme-
laars, en welke moet ik kiezen? Ja, er zijn rammelaars voor babyhon-

den. En knuffels, met en zonder piepjes. En
knisperboekjes. Er liggen zelfs schappen

vol smartgames voor de pup, pas als hij
begrijpt achter welk deurtje zijn hon-
densnoepje ligt krijgt hij zijn belo-
ning. Hondensnoepjes, goed idee,
volgens de hondenopvoedalmanak
gaan we die nodig hebben. Helaas

liggen er minstens drieëntwintig sma-
ken. Er zijn blijkbaar pups die dol zijn
op zalm en er zijn liefhebbertjes van

lam en kalf. Dochter heeft al het halve
schap in haar wagentje gestopt als ik
ingrijp. Hoe wenselijk is het als je je
hond opvoedt tot fijnproever? Kort-
om, het zweet brak me uit. Maar

toen kwam de redding. De red-
ding in een uniform van de

winkel.
’Een puppy van acht
weken? Loopt u maar
mee, mevrouw. Een
bak, een riem, een
bench en wat voer.

Meer heeft u niet nodig.’
Dankbaar voor zoveel vriende-

lijkheid verlieten wij de winkel.
Onze gedeeltelijke lockdown
tegemoet.

Joyce van der Meijden

Hondenparadijs
De situatie was afgelopen zomer zo
ernstig, dat er in Den Haag een spe-
ciaal loket werd geopend voor agen-
ten die de dupe waren geworden.
,,On the spot gaat het om schelden
en bedreigen. Maar denk ook aan
het verspreiden van uit hun verband
gerukte videofragmenten waarop
collega’s met hun gezicht vol in
beeld staan, en aan het publiceren
van persoonsgegevens van colle-
ga’s’’, somt Gehrmann op. Het komt
ook vaker voor dat agenten op weg
naar huis worden gevolgd. 

Volgens de politietop heeft de
ontwikkeling te maken met de anti-
lockdowndemonstraties, waarbij
sprake is van een ’radicale onder-
stroom met extremistisch gedrag’.
,,Ook journalisten en politici heb-
ben ermee te maken.’’

Voor het in goede banen leiden
van de vele demonstraties in Den
Haag worden agenten opgetrom-
meld uit het hele land. Meldingen
van intimidatie neemt de politie
zeer serieus, verzekert Gehrmann.
,,Als iemand niet strafrechtelijk
aangepakt kan worden, volgt een
stopgesprek, bijvoorbeeld met de
wijkagent. Ook proberen we uit ver-
band gerukte beelden waarop ge-
zichten van collega’s te zien zijn van
het internet te halen. Zulke frag-

menten kunnen gevaarlijk zijn.’’ 
Al in de jaren tachtig leerden poli-

tieagenten het af om in uniform de
deur uit te gaan naar hun werk en
vice versa. Nu blijkt dat agenten ook
niet veilig zijn als ze ’in burger’ het
politiebureau verlaten. Daarop wijst
Nationaal Coördinator Terrorisme-
bestrijding en Veiligheid Pieter-Jaap
Aalbersberg. 

Het is een buitengewoon kwalijke
ontwikkeling, vindt politiesocio-
loog Jaap Timmer van de Vrije Uni-
versiteit Amsterdam. ,,Je hebt het
dus over lieden die bij een politiebu-
reau gaan posten en dan de agent
volgen die in zijn burgerkleren en
burgerauto naar huis rijdt. Waar-
om? Willen ze dat zo’n politieman of
-vrouw ophoudt dat te zijn? De ratio
ontbreekt volledig.’’

Dead or alive
Timmer deed eind jaren negentig
als eerste onderzoek naar geweld te-
gen politiemensen. ,,Een agent die
ik toen sprak zei: ’Een klap voor m’n
kop is nog tot daaraan toe. Maar ze
moeten niet aan mijn gezin komen’.
Een andere agent, als lid van een
aanhoudingseenheid betrokken bij
een actie tegen demonstranten,
moest meemaken dat zijn kinderen
in de vakantie thuiskwamen met
een in hun dorp verspreid affiche.
Daarop prijkte zijn hoofd, met de
tekst ’wanted dead or alive’. Die
agent bedankte meteen voor die
eenheid, uiterst ongewenst.’’

Het ergste is het als criminelen
het hebben gemunt op het thuis-
front van politieagenten, aldus Tim-
mer. Hij weet van een arrestatieteam
dat een rechercheur moest bewaken
die onderzoek deed naar een crimi-
nele organisatie. ,,Zijn woning werd
voorzien van kogelwerende ramen.’’

De coronacrisis verbindt Neder-
landers die al langer wantrouwen
koesteren jegens de overheid, de we-
tenschap en de traditionele media.
De NCTV: ,,Zij kunnen hun denk-
beelden bevestigd zien in complot-
theorieën, mis- en desinformatie.’’

Burgerarrest
Speciale aandacht is er voor Virus-
waarheid-leider Willem Engel, hoe-
wel de NCTV hem niet bij naam
noemt. Het wordt hem kwalijk ge-
nomen dat hij burgers opriep tot het
arresteren van volksvertegenwoor-
digers en RIVM-medewerkers. Vo-
rig weekend, toen Engel werd opge-
pakt bij een demonstratie in Den
Haag, riep hij op de agenten die in-
grepen ’onder burgerarrest te stel-
len’. Engels noemt het NCTV-rap-
port ’bizarre framing’ en ’pure haat-
zaaijerij’. 

’Coronagekkie’ wordt gevaarlijker, waarschuwt NCTV
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Amsterdam Meer agenten dan
ooit worden in het nauw gedre-
ven door extremisten uit anti-
lockdownkringen die op de man
spelen. Dat bevestigt woordvoer-
ster Wendy Gehrmann van de
korpsleiding.

Thuisfront agent
is vaker doelwit
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Toos & Henk

Politiemensen, journalisten en politici zijn steeds vaker doelwit van extremistische coronacritici. AREND VAN DAM

Kans op aanslag
Radicale eenling

In Nederland bestaat nog
steeds kans op een aanslag,
met name door radicale
eenlingen zoals tramschutter
Gökmen T. Dat is een van de
bevindingen van de NCTV in
het deze week verschenen
Dreigingsbeeld Terrorisme
Nederland, dat drie keer per
jaar verschijnt. In de
gevangenis in Zwolle komt een
afdeling voor vrouwelijke
jihadisten om de dreiging uit
jihadhoek te verminderen. Het
dreigingsniveau blijft ’3’.


