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Amsterdam Dat de Deen die
woensdagavond in Noorwegen vijf
mensen doodde een handboog
gebruikte, oftewel ’pijl en boog’,
blijkt uit beelden van de pijlen die
hij afvuurde. Die zijn slank en
lang, typerend voor handboogpij-
len. Kruisboogpijlen zijn al gauw
twintig centimeter korter en
meestal wat dikker.

Aanvallen of moorden met een
handboog komen amper voor, dat
geldt zeker voor ons land. Vanwege
een ruzie om een vrouw werd in
1989 in Zaltbommel een man in
zijn rug geschoten ’met pijl en
boog’. 

Het is een wapen dat je moet
leren hanteren, zegt gewelddes-
kundige en politiewetenschapper
Jaap Timmer van de Vrije Universi-
teit Amsterdam. ,,Zuiver schieten
vereist fitheid en spierkracht. Je
moet de boog stabiel houden, de
pees aanspannen en richten. Dat
moet je echt trainen.’’

Lukt dat, dan is een handboog
een machtig wapen. In de Middel-
eeuwen zelfs gevreesder dan de
krachtiger kruisboog. Dat zit hem
in de snelheid waarmee pijlen
kunnen worden afgeschoten. Span-
nen, richten, vuren, de geoefende
schutter kan in een mum van tijd
de volgende pijl afschieten. ,,Het is
een kwestie van genoeg pijlen bij je
hebben’’, zegt Timmer.

De 37-jarige dader in Kongsberg
had nog geen half uur nodig om
vijf mensen te doden met zijn
pijlen en er nog eens twee te ver-
wonden. De Noorse politie gaat uit
van een terroristisch motief. De
dader was bekeerd tot de islam en

eerder in beeld omdat hij radicali-
seerde.

Timmer: ,,Hij wist dus dat hij in
de gaten gehouden werd. Dan is
een vuurwapen extra riskant.
Vuurwapens zijn lastiger te krijgen
en er wordt beter op gelet. Pijl en
boog kun je overal kopen. Vervol-
gens is het een kwestie van een
goede plek vinden om te oefenen.
Met als voordeel dat het geen ge-
luid maakt.’’

Jihadiste
De Deen is niet de eerste terrorist
die op pijl en boog vertrouwt. De
vorig jaar bij verstek veroordeelde
Franse jihadiste Hayat Boumedien-
ne leerde in Zuid-Frankrijk schie-
ten met een kruisboog. 

Schieten met een kruisboog
vergt minder kunde. Op het aan-
spannen na is het eigenlijk als
schieten met een geweer. Een kwes-
tie van de kolf tegen de schouder,

mikken en de trekker overhalen.
Nadeel van de kruisboog is dat het
langer duurt voor opnieuw ge-
vuurd kan worden. Voor het aan-
spannen moet de boog eerst op de
grond worden gezet, met een voet

in de beugel. Een kruisboogpijl
kan een harnas doorboren. 

Kruisbogen zijn in Nederland
verkrijgbaar voor iedereen boven
de achttien. Hetzelfde geldt voor
de harpoen, formeel vissersgereed-
schap. Met een kruisboog of har-
poen de straat op gaan, is verbo-
den. Een harpoen, een pijl met
weerhaken die door middel van
een lijn is verbonden met de wer-
per, wordt eveneens met veel
kracht afgevuurd. Belg Eric Van-
derLinden kreeg ooit een harpoen
door zijn hoofd toen zijn ex-vrouw
en haar minnaar probeerden hem
te vermoorden. Hij kan het naver-
tellen. 

Voor een handboog gelden am-
per regels. De politie kan pas in-
grijpen als ermee wordt gedreigd
of geschoten. Vorige maand schoot
een verwarde man in Almelo vanaf
zijn balkon met een kruisboog. Hij
raakte niemand. Zijn onderbuur-

vrouw en haar nicht stak hij dood
met een mes. De politie schoot hem
neer. 

In het Zwarte Woud werd vorig
jaar een ’bos-Rambo’ opgepakt,
nadat hij vier agenten onder be-
dreiging met een kruisboog van
hun vuurwapens had beroofd. In
2015 bedreigde een psychotische
man in Velsen-Noord zijn ex en
buurtgenoten met een kruisboog.

De slachtpartij in Noorwegen
kan mensen op een idee brengen,
waarschuwt deskundige Jaap Tim-
mer. ,,Copycatgedrag. Dit ver-
spreidt zich enorm via sociale
media, deels ook zogenaamd voor
de lol. Reken maar dat de politie
nu overal in Europa extra alert is.’’

De Nederlandse politietop laat
zich er niet over uit. Een woord-
voerder maakt duidelijk dat de
politie geen slapende honden wak-
ker wil maken met statements,
maar wel goed oplet. 

ANALYSE Weinig moorden met wapen uit de steentijd

Doden met pijl en boog
vereist kracht en kunde
De handboog mag dan
uit de steentijd stam-
men, er dood en verderf
mee zaaien is geen sine-
cure. Wie per se dodelij-
ke pijlen wil richten, kan
beter naar een kruisboog
grijpen. En ook dat komt
maar zelden voor.
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Slachting kan
mensen op idee
brengen, vreest
politie in heel

Europa

De schutter is de 37-jarige Espen An-
dersen Brathen, die een Deense
moeder en Noorse vader heeft. Hij is
bekeerd tot de islam en bezocht
meermaals de moskee in Kongs-

berg, verklaarde de voorzitter van
het bestuur aan TV2.

„Hij kwam hier langs en viel op”,
zegt Oussama Tlili, die toevoegde
dat de man toespraken hield. „Die
waren onsamenhangend. Hij zei dat
hem van boven was opgedragen een
boodschap over te brengen aan de
hele wereld. We namen het eerlijk
gezegd niet zo serieus. Hij kwam in
ieder geval niet voor het gebed.”

In een video die hij in 2017 op You-
Tube plaatste, en die inmiddels of-
fline is gehaald, zegt Espen Ander-
sen Brathen onder meer dat hij nu

moslim is, en dat hij zichzelf be-
schouwt als boodschapper. „Ik kom
met een waarschuwing”, begint hij
zijn warrige betoog. „Is dit echt wat
je wilt? En voor iedereen die het
goed wil maken, is het zover.” Het
leek een video bedoeld om meer
mensen te overtuigen de islam aan
te hangen.

Er waren al langer signalen dat de
man radicaliseerde en gewelddadig
gedrag vertoonde. Andersen Bra-
then bedreigde vorig jaar zelfs zijn
vader. Hij zou als dreigement een re-
volver hebben neergelegd op de so-

fa. Ook buren bedreigde hij. Zijn
geestelijke gezondheid zal worden
beoordeeld door forensisch-psy-
chiatrische deskundigen.

Espen Andersen Brathen schoot
woensdagavond met pijl en boog –
in Kongsberg, zo’n 70 kilometer van
hoofdstad Oslo – vier vrouwen en
een man dood in de leeftijd van 50
tot 70 jaar. Enkele slachtoffers vie-
len bij een supermarkt, maar som-
migen werden in hun huis gevon-
den.

Het dreigingsniveau in het Scan-
dinavische land is niet verhoogd na

de aanslag, omdat het erop lijkt dat
de man op eigen houtje handelde.
De terrorismedreiging wordt in
Noorwegen nog steeds als matig be-
schouwd.

Noorwegen werd tien jaar gele-
den opgeschrikt door de bloedige
aanslag van de rechts-extremist An-
ders Breivik, die 77 dodelijke slacht-
offers maakte en 319 gewonden. Hij
pleegde een bomaanslag in Oslo en
beschoot jonge socialisten op het ei-
landje Utoya. Noorwegen bleef tot
nu toe grotendeels gevrijwaard van
jihadistisch geweld.

Aanslagpleger kwam ’met een boodschap’
Silvan Schoonhoven 

Oslo De veiligheidsdiensten
van Noorwegen gaan uit van een
terroristisch motief voor de aan-
slag met pijl en boog en een mes.
De aanval kostte woensdagavond
in het plaatsje Kongsberg vijf
mensen het leven.


