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N
iet zo’n hele
gekke gedach-
te, want de
’sterke arm’
bezwijkt bij-

kans onder het uitdijende
takenpakket. Druppel die de
emmer qua dienstroosters
doet overlopen is het bewa-
ken van advocaten en officie-
ren van justitie, bittere
noodzaak sinds de liquidatie
van kroongetuige-advocaat
Derk Wiersum.

Daarbij komt dat niet tijdig
is begonnen met vervangen
van de vele babyboomers aan
de vooravond van hun pensi-
oen, waardoor personeelste-
korten voorlopig alleen maar
nijpender worden. Aanpoten
dus, maar reken niet op
waardering van de samenle-
ving. Geweld tegen agenten
blijft een probleem, de door
veel politiemensen als te
mild ervaren straffen die
daarop staan schuren onver-
minderd. Dan is er nog de
scherper wordende discussie
over discriminatie binnen
politiegelederen. En steevast
laait de kritiek op als de
politie geweld gebruikt.

Kortom, het is dezer dagen
niet makkelijk om agent te
zijn. Toch wil dat niet zeg-
gen dat een agent eerder
schiet, stelt politiesocioloog

Jaap Timmer. Hij doet al
ruim een kwart eeuw onder-
zoek naar het schietgedrag
van de politie en overziet
daarmee een periode van
ruim veertig jaar. Belangrij-
ke vaststelling: agenten
schieten zeker niet vaker dan
voorheen.

Doelwit
Gemiddeld is de politie
betrokken bij zo’n 200 schie-
tincidenten per jaar, weet
Timmer. „De helft daarvan
bestaat uit waarschuwings-
schoten. Van de honderd
gerichte schoten wordt de
helft gemikt op auto’s, vrij-
wel altijd van achteren of
van opzij. Bij de overige
vijftig schoten is een persoon
doelwit, soms meer perso-
nen. Daarbij is het jaarlijks
gemiddeld tussen de twintig
en dertig keer raak.”

Het aantal doden dat jaar-
lijks valt door politiekogels
is meestal op de vingers van

een hand te tellen. Vorig jaar
waren er drie dodelijke
slachtoffers, dit jaar tot nog
toe vier. „De kans dat een
agent in zijn loopbaan een
keer gericht op iemand
schiet is maar iets van 1 op
1000”, becijfert Timmer.

Iedere zogenoemde ’wa-
pendragende’ agent moet zo
goed mogelijk zijn voorbe-
reid. Daar wringt de schoen,
zegt de wetenschapper. „Veel
agenten doen alleen de toet-
sen. Ze moeten wel, want
anders moeten ze hun wa-
pen inleveren. Dat betekent
dat ze niet meer de straat op
mogen en dat kost ze geld,
doordat ze dan geen onre-
gelmatige diensten meer
draaien.”

De rest van de training
laten ze schieten, weet Tim-
mer. „Soms zie je dat na de
lunch de helft van de klas
weg is. Die gaan dan kenne-
lijk andere dingen doen. Ik
hoor ook wel dat leidingge-
venden ze terugroepen voor
spoedzaken.’’

De politie zelf erkent dat
de IBT-trainingen (integrale
beroepsvaardigheden als
schieten en aanhouden) en
de fysieke vaardigheidtoets
(FVT) lang niet door alle
agenten worden gevolgd.
Volgens voorzitter Gerrit van

de Kamp van politiebond
ACP lijkt inmiddels sprake
van verbetering, maar cijfers
die dit moeten onderbouwen
ontbreken nog. 

Timmer moet het nog zien.
„Er staat geen sanctie meer
op wegblijven. Anders dan
bij de Koninklijke Mare-
chaussee. Vertrek je daar
voortijdig, dan heb je auto-
matisch ook je toets niet
gehaald. Gevolg: iedereen
doet mee. Het is daar zelfs
vijf dagen per jaar.”

Scherp
De officiële 32 uur training
per jaar voor politiemensen
is cruciaal, stelt Timmer.
„Het is als met dansles. Kom
je na een week of vier vakan-
tie terug, dan sta je die eer-
ste keer echt op alle tenen
tegelijk. Natuurlijk loopt het
in de politiepraktijk meestal
goed af. Dat wil niet zeggen
dat het ook echt góed gaat.
Je moet oefenen om scherp
te blijven. Zó zet je iemand
tegen een auto of de muur.
Ben je rechtshandig, dan
houd je die hand vrij om de
verdachte de boeien om te
doen.”

Hadden de agenten die
vorige maand in Alkmaar
werden geconfronteerd met
ernstig verwarde Carla maar

alvast een taser gehad, ver-
zuchtten velen. Dan had ze
het waarschijnlijk overleefd. 

,,Dat valt te bezien’’, meent
Timmer. „Ik heb foto’s ge-
zien van het grote mes dat
ze bij zich had. Ze liep ook
met een hamer te zwaaien.
De draadjes van een taser
zijn niet langer dan zes,
zeven meter. Dat kan gevaar-
lijk dichtbij zijn. Ik weet
niet in welke conditie die
vrouw was, maar achteruit
lopend was een agent met
een taser nooit snel genoeg
geweest als ze nog een
sprintje had getrokken.”

Noodweer is mogelijk ook
het argument voor het schie-
ten op twee jongens die
vorige week in Alkmaar
probeerden in te breken in
de politieauto van een wijk-
agent. Hij betrapte ze en
raakte met de jongens in
gevecht. Daarbij probeerden
ze volgens de agent zijn
dienstpistool af te pakken. 

De jongens wisten weg te
komen. Volgens een man die
er met zijn dochtertje van
negen jaar liep, schoot de
agent gericht op het vluch-
tende duo. De getuige vertel-
de deze krant dat hij de
kogels door de bosjes hoorde
gaan en ergens op afketsen.
Hij stelt dat hij en zijn doch-

ter in het schootsveld liepen.
Timmer: „In dit geval lijkt

het meer op aanhoudings-
vuur. Daartoe ben je alleen
bevoegd als een verdachte
vuurwapengevaarlijk is of
wordt verdacht van een
delict waarop meer dan vier
jaar celstraf staat, een serieus
geweldsdelict dus. Dat is
autoinbraak niet en in een
politieauto liggen geen
vuurwapens.”

In Laren raakten twee
agenten afgelopen weekend
verzeild in een horecage-
vecht. Een van hen werd zo
in het nauw gedreven dat hij
zijn belager neerschoot.
Timmer vraagt zich af of de
aanpak ook anders had ge-
kund. „Was er versterking
onderweg, mogelijk met een
politiehond? Dan hadden ze
misschien beter even een
stapje terug kunnen doen.
De nieuwe uitschuifbare
wapenstok is een indringend
en effectief wapen. Waarom
is daar niet voor gekozen?”

Professioneel
Timmer vermoedt dat het
Gooise incident uiteindelijk
het oordeel ’rechtmatig’ zal
krijgen, mede vanwege de
onoverzichtelijke situatie.
„De vraag blijft dan: was het
ook professioneel? Vinden

wij dit goed politieoptreden?
Net als in de luchtvaart of de
medische wereld zou het
handelen van de politie
langs die lat gelegd moeten
worden en niet primair die
van het strafrecht. De vragen
moeten zijn: hoe kunnen we
hiervan leren? Hoe kunnen
we dit voorkomen?”

Dat is ook in het belang
van agenten, weet Timmer
uit ervaring. „Iedere agent
die heeft geschoten heeft
daar last van. En al helemaal
als hij iemand heeft doodge-
schoten.” Dat benadrukt ook
woordvoerster Helma Hui-
zing van de korpsleiding.
„Een agent is ook een mens.
Iemand van vlees en bloed in
een uniform.”

Toch zijn er soms agenten
die er anders mee omgaan.
Timmer: „Een schietende
agent die zelfs na een ver-
oordeling nog steeds vond
dat hij uitstekend had ge-
handeld. Zo iemand is bij de
politie niet op de goede plek
denk ik.” 

Triggerhappy bij de politie
komt volgens Timmer een
heel enkele keer voor. ,,Die
voorbeelden zijn over de
afgelopen veertig jaar op één
hand te tellen.’’

Henk Runhaar

Twee keer kort na elkaar werd Alk-
maar opgeschrikt door voorvallen
waarbij agenten schoten losten. In
het Gooi schoot een agent in het
nauw vorig weekend een verdach-
te neer. Drie schietincidenten in
minder dan een maand, is de poli-
tie een tikje triggerhappy aan het
worden?

Zeker niet
meer schoten
dan voorheen

’Wapenstok is
indringend en
effectief ’ 
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Leidt de
stress tot
schietgrage
agenten?

Agenten die met plezier op iemand schieten 
zijn een uitzondering


