
WWeesstt   EEuurrooppaa  eenn.. .. ..
bbuurrggeerrss  mmeett   ““zzwwaarree  mmii ll ii ttaaiirree  wwaappeennss””
Recente aanslagen in West Europa hebben een ware hype rond militaire aanvalswapens gecreëerd. De
Kalashnikov speelt daarin een prominente rol. Politie, media en politiek struikelen over elkaar heen. ‘Hoe is
het toch mogelijk?!,’ wordt er gelamenteerd. ‘Onze leden zijn qua bewapening niet tegen deze zware oorlogs-
wapens opgewassen en moeten er zelf mee worden uitgerust!’ huilen sommige trekpoppen van politievakbon-
den. ‘Weg met het Schengen Accoord. Sluit de grenzen en voer maar weer grenscontroles in,’ is de insteek van
anti-Europa politici. Al dit tumult wordt gevisualiseerd met het silhouet van de alom aanwezige Kalashnikov.
Het terreurwapen bij uitstek. Net als alle andere “zware militaire wapens”. Het gezwets komt mijn neus uit. 
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einig dingen zijn erger en ergerlijker
dan ondeskundigheid en regelrechte
domheid en luiheid. Of het nou een

soort of type vuurwapen betreft, of het niet kun-
nen begrijpen dat West en Midden Europa reeds
jarenlang doordrenkt zijn met grote aantallen
aanvalsgeweren waarvan niemand bij het uitde-
len heeft bijgehouden aan wie ze verstrekt zijn. 
Zo verdwenen er eind jaren ’80 al ongekend
grote hoeveelheden Kalashnikovs uit Oostduitse
opslagplaatsen richting Afrika en het Midden
Oosten. Niet voor geld maar voor politiek gun-
sten. Lees: delfstoffen. Daar kwam men pas ach-
ter toen het te laat was; te druk als Westerse
inlichtingendiensten bezig waren zich eerst
meester te maken van de Stasi archieven en de
Stasi methoden die 40 jaar zo ongekend succes-
vol geweest waren. 
Zo werden in de jaren ’90 in het holst van
menige nacht door de Amerikanen wapens
(Kalashnikovs) en munitie ingevlogen om
bepaalde partijen in voormalig Joego-Slavië te
ondersteunen. Parachuteerde men gelijktijdig
een klerk om te registreren wie welk wapen
kreeg? Laat me niet lachen, zeg.
Zo werden in het straatarme Albanië de
staatsarsenalen door woedende burgers geplun-
derd. Albanië grenst aan Macedonië en aan
Kosovo. Landen waar een wapen in huis hebben
wel zo prettig is omdat meer dan één partij,
buurland of godsdienst het territorium claimt.
Ruig, bergachtig terrein waar grenzen alleen op
papier bestaan en de overgangen die er zijn,
bewaakt worden door slecht betaalde, corrupte
ambtenaren. Hier heeft iedere vent, iedere huis-
vader die zijn vrouw, koe, geit, schaap en ezel
waard is, een vuurwapen om al dat bezit alsme-
de de familie-eer te verdedigen. Ik meen dat er
nog steeds een Europees contingent politiefunc-
tionarissen actief is, waaronder leden van de
Koninklijke Marechaussee, maar smokkel, ook
van wapens, is in deze contreien een eeuwen-
oude vaardigheid die je met een paar road-
blocks, checkpoints en een lullig mandaat niet
stopt. Wapens, drugs en vrouwen is wat hier ille-

gaal vervoerd wordt en het gaat allemaal rich-
ting West Europa. En zodra de handel zich op
EU-gebied bevindt, vooral op grondgebied van
één van de pakweg 25 Schengen-landen, ligt de
route tot aan Parijs, Berlijn, Madrid maar ook
Amsterdam, Brussel en Luxemburg, helemaal
open. 

Het gaat gewoon om geld
Wie het lukt een smokkellijn te organiseren in de
voor buitenstaanders ondoordringbare Balkan
communities, kan serieus geld verdienen. Er zijn
zoals gezegd, tijdens de oorlogen in voormalig
Joego-Slavië aan Jan Rap en zijn maat militaire
wapens en munitie uitgedeeld en geen mens
heeft bijgehouden waar de ijzerwaar gebleven
is. Lokale generaal-pardon inleveracties onder
druk van de EU hebben weinig effect bij  een
bevolking waarvan een deel nog niet is vergeten
hoe het is om je niet te kunnen verdedigen, en
een deel wat meer op de vrede vertrouwt en het
tweede, derde of tig-ste schietijzer dat in het var-
kenskot ligt verstopt, te gelde gaat maken bij
passerende pelgrims. En het gaat allemaal rich-
ting West Europa. Simpelweg omdat daar crimi-
nelen over harde euro’s beschikken, verdiend in
de drugshandel of gesponsord door rijke, bij ter-
reur gebate regimes en/of religies.

Arabische Lente
Ooit zal de Balkanbron droogvallen, maar geen
nood want juist voorbij de zuidoostelijke rand
van het Avondland begint wat we het Midden
Oosten noemen. Die regio zucht bijna letterlijk
onder het gewicht van enorme stockpiles aan
wapentuig, waaronder Kalashnikovs in alle
soorten en maten. En men is zoals bekend, niet
te beroerd om ze te gebruiken en aan iedere
freedom fighter, anarchist, gelovige, ongelovige
en ongeregelde idioot uit te reiken. Ook hier kan
het Westen niet doen alsof de neus bloedt. Want
neem die zo door Westerse media bejubelde en
uiteraard mislukte Arabische Lente. Die sloeg
uiteindelijk over naar Libië en wat zagen we
daar al vrij snel opduiken naast de uit leger-com-
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De marktprijs zakt vanwege overvloed.
Men vindt ze al in slootjes in Groningen!
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plexen geroofde Kalashnikovs? Inderdaad, in
het Westen gebouwde FALs die in ieder geval
door de lokale Libische gebruikers “de FN”
werd en wordt genoemd. Hoe Westers wil je
het hebben? Iemand “van ons” moet dat, als-
mede de substantiële munitieleveranties van
de bijbehorende in deze contreien niet-
gebruikelijke 7,62 x 51 patroon hebben
gesanctioneerd. De tijden dat grote interna-
tionale wapenhandelaren op eigen houtje op
de politiek-gevoelig liggende markten kon-
den opereren, zijn immers allang voorbij. 
Soort van Tristan van der Vlis-raadsel dus: wie heeft hier de andere
kant op gekeken?

Eigen schuld
‘Zware militaire wapens,’huilt men in West Europa. Het zal wat. Een
aanvalsgeweer behoort tot
de lichtste uitrusting van
een militaire eenheid, dus
dat klopt al niet. ‘Waar
komen ze vandaan?’ Ja,
moeder, we zijn vanaf eind
jaren ’80 te nonchalant met
de in Europa geproduceer-
de surplus omgegaan. In de
jaren ’90 hebben we de ver-
spreiding op de Balkan niet

Guns Rules!
Vrouwen en
kinderen, het
i n t e re s s e e r t
niemand meer
iets. Liefst in
kaliber 7,62 x
39, dank u.

Links een recent cadeautje
uit de EU, de Vz58. Onder
een Oostduitse Kalashnikov.
Een beetje vent kan niet zon-
der.
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Dames voor dames, in Irak. En wie
gelooft dat deze aanvalsgeweren ooit
weer vrijwillig ingeleverd worden bij
het bevoegd gezag (whoever that may
be), is rijp voor de politiek. Of het
gesticht. Net wat het meeste verdient,
moet je maar denken. 

In oorden met
brakke gren-
zen en niet zo
heel ver weg,
is dit  dood-
normaal. Heb
je er twee,
dan verkoop
je er toch
gewoon één!

De Chinezen zijnDe Chinezen zijn
al heel lang bezigal heel lang bezig
grgrondstofondstof fen uitfen uit
Afrika te halen.Afrika te halen.
Dat vrDat vroeg of laatoeg of laat
ook de mooisteook de mooiste
meid van demeid van de
Ethiopische MursiEthiopische Mursi
stam met zo´nstam met zo´n
Chinees rChinees rondond--
loopt, is logischloopt, is logisch

Vlak vooral
de dames met
een AK niet
uit.  
Onder: 
S o m a l i s c h
joch met Chi-
nese AK.
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verhinderd, niet eens vertraagd en er zelfs aan meegewerkt. In de jaren ’00 hebben we veel te
veel op legaal wapenbezit gepitched en in de jaren ’10 hebben we wederom ongecontroleer-
de verspreiding en gebruik ervan buiten EU territorium toegestaan, aangemoedigd en onder-
steund. Zelfs het optimaal gebruiken ervan aangeleerd. Zie de foto’s waarop Westerse “poli-
tie-missie” instructeurs te zien zijn. Zegslieden ontkennen nu al dat Westerse trainingsmetho-
den ook maar iets te maken hebben met de zich steeds nadrukkelijker manifesterende schiet-
vaardigheid van bijvoorbeeld de Charlie Hebdo-terroristen. ‘Die  zijn door Russische instruc-
teurs getraind. Of door ex-Iraakse commando’s.’ O ja, ooit weleens Russische ‘spec-ops’ in
actie gezien? Of Iraakse militairen? Die weten niet wat spaarzaam met munitie omgaan is. Die
weten niet wat semi-automatisch vuur is. Die geven mij niet dat extreem verontrustende
gevoel dat de stone killers in Parijs mij
gaven. Zelfs die snurker die uiteindelijk
in de Joodse buurtsuper belandde, lukte
het bijna nog om buiten te geraken voor-
dat een head shot van heel dichtbij er
definitief een einde aan maakte. 
Ik zeg u: dit zijn geen terroristen zoals we
die vroeger hadden. Een hoop lawaai
maken, toch liever blijven leven, dus ein-
deloos onderhandelen en tot slot als een
nachtkaars uitgaan. Nee, hier wordt onze
ooit exclusieve kennis van moderne
wapens en bijbehorende gevechtstac-
tieken tegen ons ingezet. 
Maar ik dwaal af.

Allemaal hebben ze natuur-
lijk een VOG en allemaal zijn
ze lid van een gecertificeerde
schietvereniging. Zoals de
twee Soedanezen hierboven,
eentje met AK en eentje met
plakband SIG. 
Hiernaast enkele Iraakse
politieagenten. Oerbetrouw-
baar, dat zie je zo. En die
twee ietwat kleffe zonnebril-
knapen en de vent hieronder
met die VZ58? Dat zijn even-
eens officiële politiemensen.
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Niet willen nadenken tot het bittere eind
Kijk eens naar de foto’s die ik voor deze
column verzameld heb. Wie daadwerkelijk
gelooft dat de getoonde Kalashnikov-gebrui-
kers ergens geregistreerd zijn als eigenaar
van “AK met nummer zus en zoveel”, wie
met droge ogen beweert dat het stuk voor
stuk burgers betreft die Westeuropese regel-
tjes willen naleven, wie serieus van mening is
dat al die tien- en tienduizenden aanvalsge-
weren die gratis en zonder enig toezicht zijn
uitgedeeld, op een gegeven moment vrijwil-
lig en gratis weer ingeleverd worden, nou, die
persoon gelooft nog in sprookjes.
Op een aantal foto’s is ook het Tsjechische
Vz-58 geweer te zien. Is ondanks zijn uiter-
lijk zeer zeker geen Kalashnikov en is uitsluitend in voormalig Tsjecho-
Slowakije geproduceerd. Tsjechië en Slowakije zijn al ruim tien jaar lid van
de NAVO en van de Europese Unie. De recente massa-verspreiding van de

VZ-58 is dus kennelijk door de  EU
en door de NAVO gesanctioneerd.
Door ons dus. En nu maar afwachten
wanneer de eerste exemplaren wor-
den gebruikt bij een liquidatie in
Amsterdam of bij een aanslag in
Antwerpen. Om natuurlijk weer als
Kalashnikov te worden aangeduid.

Back to business
Zo, nu weer over naar belangrijkere
wapenzaken die ik normaliter in mijn
columns belicht. Naar het treiteren
van sportschutters en legale wapen-
bezitters, bijvoorbeeld. Dat zijn pas
echte vuurwapen-gevaarlijke bedrei-

gingen van de veiligheid in onze samenleving. Sander en de Werkgroep
Advies Wapens en munitie, kom er maar in! Hoogste tijd dat jullie die
“zware militaire wapens” eens aanpakken...


