Ik vind het erg spannend bij u een verklaring af te leggen. Hoewel wij afgesproken hebben
dat mijn verhaal anoniem blijft voor de buitenwereld ben ik bang dat mijn gegevens
uitlekken. Dat zou een ramp zijn want dan voel ik mij geen moment echt veilig meer.
Ik ben al geruime tijd politieagent en dacht al veel meegemaakt te hebben maar wat ik sinds
deze zogenaamde coronacrisis meemaak is ongekend.
Al een aantal jaren zie ik het werk veranderen. Vooral dat we bal een aantal jaren de
opdracht krijgen minder te accepteren van burgers met wie we in aanraking komen vond ik
gelijk al opvallend. Terugkijkend is het alsof er toe is gewerkt naar het geweld wat we sinds
een klein jaar zien van de politie.
Wanneer ik er zo over praat is het net alsof ik zelf geen deel uitmaak van het korps. Maar dat
komt omdat het een onwerkelijk gevoel voor mij is dat ik werk bij een organisatie die
mensen onderdrukt. En niet alleen de burgers met wie we in aanraking komen maar het
korps onderdrukt ook haar eigen medewerkers. Zo voel ik dat.
Ik voel mij onderdrukt omdat ik gedwongen word om bij de minste geringste tegenspraak
van burgers deze burgers aan te houden. En om dan bij de minste tegenstand die
aanhouding met grof geweld uit te voeren.
Verder moet u weten dat een politieagent getraind hoort te zijn in de wijze waarop hij of zij
geweld toepast. Daar zijn technieken voor. Maar de manier waarop ik nu zie hoe om wordt
gegaan met geweld is ongelooflijk. Het zijn gewoon straatvechters technieken. Of manieren
die rechtstreeks uit de kickboksschool komen. Wanneer een agent of ME-er als een
straatvechter tekeer gaat moete hij of zij onmiddellijk op non-actief gezet worden. Maar dat
gebeurt niet. Ze worden op handen gedragen. Het korps is een straatvechtersbende
geworden.
Wanneer je geweld toepast doe je dat op een wijze die verwondingen zoveel mogelijk
voorkomt. Geweld toepassen is geen doel op zich maar een middel om een doel te bereiken,
bijvoorbeeld iemand fixeren die tegenstand biedt, zodat je eventueel tot aanhouding over
kan gaan.
Maar het is duidelijk dat geweld geen middel meer is, maar een doel is geworden. Er moet
en zal geweld aan te pas komen. En ik moet daaraan meewerken. Dat noem ik
onderdrukking van je eigen werknemers. Ook omdat er geen mogelijkheid is hierover met de
politieleiding in gesprek te gaan, want die sturen dit aan. Collega’s die dit aankaarten
worden afgeserveerd. Ze zitten ziek thuis of nemen of krijgen ontslag.
Het gevolg van al dat geweld en van onderdrukking van agenten en burgers is dat het
onveiliger wordt op straat en tijdens demonstraties terwijl we als korps voor veiligheid
zouden moeten zorgen.
Ik vind het ook onvoorstelbaar dat de media hier niets mee doen. Dat er geen grote koppen
in de krant staan. Iedereen kan de beelden zien maar iedereen lijkt het wel best te vinden en

vaak zelfs toe te juichen. Het zijn toch maar wappies die gewoon niet moeten demonstreren
dan is er niks aan de hand.
Ook zie ik geen advocaten of rechters die dit aan de kaak stellen. Terwijl hier door het
politiekorps massaal wetten worden overtreden.
En waar blijven de Kamervragen? Waarom staat de oppositie niet op hun achterste benen
dat Nederland in een politiestaat veranderd is? En dat meen ik echt. Nederland is al een
politiestaat want de politie kan straffeloos haar gang gaan met instemming van de overheid.
Dan ben je een politiestaat. En een politiestaat onderdrukt iedereen die niet meewerkt. Ook
haar eigen politieagenten.
Ik zei eerder dat het geweld een doel in zichzelf geworden is. Dat klopt deels. Terwijl ik in
gesprek ben met u besef ik dat het andere doel van geweld onderdrukking is. We gaan de
straat op met als doel zo snel mogelijk geweld plegen. Dat heeft weer als doel onderdrukking
en gehoorzaamheid van elke burger.
Als politieagent werk ik dus mee aan mijn eigen onderdrukking. En daar pas ik voor. Ik stap
uit de straatvechtersbende die zich politiekorps noemt.
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Mijn verklaring mag schriftelijk en anoniem gepubliceerd worden.
*Deze verklaring is op schrift gesteld aan de hand van het mondelinge verhoor. Omdat
gebruik is gemaakt van transcriptiesoftware kan er sprake zijn van taal- en/of spellingfouten,
waarvoor onze excuses

