VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE
Naam: Petra Bakker
Geboortedatum: 31 december 1979
Geboorteplaats: Zaandam
De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard:
27 april 2021 was ik in het Westerpark. Omstreeks 22:00 kwam de politie met felle lichten het park op
om dit met hoog tempo leeg te vegen. Dit heb ik ook gelijk gedaan. Tijdens het verlaten van het park
werden we opgejaagd door agenten te fiets die schreeuwden dat we het park moesten verlaten. Om
mij heen hoorde ik een hoop geschreeuw van mensen die in paniek wegvluchtten en zag politie en
motoragenten met lange stok mensen al knuppelend het park uitslaan. Vanuit mijn rechterhoek zag ik
een individu neergeslagen worden door meerdere agenten en een motoragent; hij schreeuwde het
uit. Ik ben hier vervolgens op afgestapt en zei “stop, moet dit nou”! De motoragent draaide zich om en
begon gelijk zonder waarschuwing hevig met zijn lange stok op mij in te slaan. Na twee tikken op mijn
boven benen en één op mijn pols omdat ik mijn handen omhoog deed om mij van de stok te
beschermen gaf hij een doelgerichte tik op de binnenkant van mijn rechterenkel. Ik zakte hier gelijk
doorheen en voelde dat deze kapot was. Tijdens mijn weg strompelen kreeg ik nog een duw in mijn
rug. Ik heb geen verbaal geweld gebruikt of de agenten met agressie benaderd. Toen ik vervolgens de
hulpvraag stelde of iemand naar mijn enkel kon kijken omdat ik hier echt niet op kon staan, kreeg ik
geen respons. Er is geen agent naar mij toegekomen om mij te vragen of deze iets voor mij kon
betekenen aangezien ik hevige pijn had. Uiteindelijk kwam er een boa om te zeggen dat het niet acuut
was en ik een taxi moest bellen en dat ik had aangevallen. Vervolgens draaide hij zich om en liep weg.
Uiteindelijk ben ik door omstanders in een taxi geholpen en naar het ziekenhuis gebracht. Na foto’s en
een CT scan bleek mijn enkel op meerdere plekken te zijn gebroken en ontwricht; de dokter noemde
het verbrijzeld. Nu wacht ik op een operatie om mijn enkel te herstellen, waarna ik een
revalidatietraject in ga. Het vertrouwen in de politie ben ik compleet kwijt en ik ben hierdoor
ontzettend aangeslagen.
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