
Het is denk ik moeilijk voor te stellen hoe het is om agent te zijn. Het is geen gewone baan. 
Elke dag is anders. Het ene moment geef je iemand een PV omdat hij door rood rijdt en het 
andere moment help je iemand wiens auto midden op de weg is stilgevallen of word je ter 
plaatse geroepen bij een ongeval en verleen je eerste hulp.   
 
Daarom heb ik ervoor gekozen om agent te worden. Voor mij was het een soort roeping. Ik 
ben niet direct vanaf school naar de opleiding gegaan. Ik was eerst ambulancechauffeur. Dan 
kom je veel politieagenten tegen. En zo ben ik geïnteresseerd geraakt.  
 
Ik keek vol bewondering hoe agenten hun werk deden. Geduldig en behulpzaam waren ze 
meestal, ook voor mij. Ik denk dat daardoor mijn kijk op het vak als agent erg romantisch is 
geworden. 
 
Intussen ben ik 7 jaar politieagent. Beetje bij beetje ging de glans eraf toen er steeds meer 
van ons verwacht werd dat we strenger gingen handelen. En toen de coronacrisis begon 
werd het allemaal erg onwerkelijk. Met tegenzin begon en begin ik elke dag aan mijn dienst. 
Want elke dag verbaliseer ik mensen voor feiten waarvoor ik een jaar geleden op mijn 
voorhoofd had gewezen wanneer je me had verteld dat ik iemand daarvoor een bekeuring 
zou geven. Samenscholen, avondklok, mondkapjes, het is een compleet circus. 
 
Tel daarbij op het geweld tegen demonstrerende burgers. Waar zijn de regels gebleven die 
we hebben geleerd gedurende de opleiding? Waarom krijgen we als ME-er instructies om 
gelijk hoog in te zetten op geweld? Waarom jagen we die mensen op in plaats van ze rustig 
te verwijderen wanneer ze weg moeten van een locatie?  
 
Als ME-ers in linie hoef je er niet gelijk op te slaan maar kan je heel veel bereiken met zachte 
drang. Soms is het natuurlijk nodig gepast geweld te gebruiken, maar ik zeg dan wel 
nadrukkelijk gepast geweld. Want hoe we nu omgaan met mensen is op veel manieren 
ongepast. Behalve het geweld is ook het taalgebruik veranderd. Wij mogen mensen 
beledigen maar wanneer iemand onschuldig verbaal verzet pleegt moeten we hem of haar 
verbaliseren of zelfs aanhouden wegens belediging.  
 
Niet alleen geweld maar ook belediging kan je uitlokken. De druk die je uitoefent op burgers 
is recht evenredig op wat je terugkrijgt van ze. Dat geldt voor geweld en voor verbaal 
geweld. Hoe meer geweld wij gebruiken hoe meer er dus aan geweld terugkomt. En hoe 
beledigender wij zijn hoe meer beledigingen er terugkomen. Ook wanneer de belediging of 
het geweld start aan de kant van de burger is het aan ons om te de-escaleren dus rustig te 
blijven en niet terug te schelden of buitenproportioneel gewelddadig te reageren. 
 
Helaas is dat precies waar wij instructies voor krijgen. Niets pikken, vooral niet van 
‘wappies’. Laten zien wie de baas is. Opdrijven en schoonvegen.  
 
Ik heb geprobeerd het bespreekbaar te maken met de teamchef. Maar hij krijgt ook maar 
instructies zegt hij. Hij doet wat hem opgedragen wordt. ‘Je gelooft toch zelf niet dat dit bij 
mij vandaan komt?’, vroeg hij aan me. Hij vertelde dat dit landelijk zo geregeld is.  
 



Ik pieker me suf waarom er zo met burgers wordt omgegaan. Het maalt rond in mijn hoofd. 
Ik heb via de huisarts een verwijzing naar de GGZ gekregen omdat ik slecht slaap en steeds 
somberder wordt over de toekomst.  
 
Ik leer mijn pubers over hoe ze met elkaar om moeten gaan, over verdraagzaamheid en 
respect. En op de TV zien ze agenten als hun vader mensen slaan. Ze worden uitgescholden 
door agenten, notabene collega’s van me, omdat ze met z’n allen eten en drinken in een 
park. Ze vragen dan wat ik daarvan vind. Ik leef in twee werelden. Een wereld thuis en dan 
mijn werk. En daar gelden opeens andere regels over respect.  
 
Wanneer het respect naar burgers niet terugkeert bij de politie neem ik ontslag. Ze zoeken 
ambulancechauffeurs. Ik denk dat ik dat weer ga doen. Dan kan ik weer echt mensen helpen.  
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U mag dit anoniem op uw website plaatsen. In overleg mogen de beelden gebruikt worden 
wanneer voor onderzoek. 
 
 
*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 
 
 
 


