Ik ben politieagent. Een mooi beroep. Ook een beroep dat veel verantwoordelijkheden
heeft, maar dat maakt het voor mij nu juist zo mooi.
Die verantwoordelijkheden moet je goed mee omgaan, want mijn acties als agent kunnen
veel invloed hebben op het leven van de mensen met wie ik in mijn werk in aanraking kom.
Dat kan een simpele bekeuring zijn voor te hard rijden of fietsen op de stoep tot een
aanhouding van iemand wegens bijvoorbeeld huiselijk geweld. Je bent continu aan het
inschatten hoe je in een bepaalde situatie moet handelen op een wijze die past bij die
specifieke situatie. Zo spreek je een op de stoep fietsende scholier anders aan dan iemand
die door rood is gereden en daarbij een ongeluk heeft veroorzaakt.
Wanneer het demonstraties betreft wordt er door de leiding, zoals korpschef en
burgemeester, van tevoren ingeschat hoe hoog het risico op ongeregeldheden is, hoeveel
mensen er verwacht worden en ga zo maar door. Als agent wordt je op de hoogte gebrachgt
van wat je eventueel kunt verwachten.
Ook hier geldt dus dat je je acties aanpast aan de omstandigheden. Een rustige demonstratie
sla je niet uiteen. Als politie faciliteer je de demonstratie en zorg je dat mensen die onrust
willen stoken er tussenuit worden gehaald of aan worden gesproken op hun gedrag.
Wat er het laatste jaar gebeurt heeft niets meer te maken met wat ik aan u uitlegde over
acties aanpassen aan de situatie. Bijna alle demonstraties waar ik zelf bij was of waar ik later
de beelden van heb gezien zijn na een aanvankelijk rustige start door de acties van de politie
uit de hand gelopen.
Ik ben geen ME-er. Ik was wel als agent bij demonstraties aanwezig. Voor mij volkomen
onverwacht liet de ME de zaal ontploffen en werden er Arrestatie Eenheden op af gestuurd.
Daar was geen enkele aanleiding toe.
Ik ben daar zeer boos over. Want niet alleen de veiligheid van de demonstranten wordt zo in
gevaar gebracht maar ok de veiligheid van mij en mijn collega’s die hier onverwacht mee
moesten dealen.
Hoe kan ik mij werk doen wanneer de leiding blijkbaar besloten heeft om onrust en geweld
tot een speerpunt te maken? Hoe kan ik als agent mijn acties nog verantwoorden? Want op
zo’n moment ben ik gedwongen op te treden tegen het geweld wat mijn collega’s, de
jongens van de ME, geïnitieerd hebben. Ik sta dan plost tegenover een volledig chaotische
situatie.
Op het ene moment is alles rustig en op het andere moment is het een slagveld. Het kan
toch niet zo zijn dat de mensen die voor veiligheid moeten zorgen zelf die veiligheid in
gevaar brengen?
Wanneer de burgemeester dan volgende demonstraties verbiedt door te verwijzen naar
andere demonstraties die uit de hand zijn gelopen laadt hij of zij de verdenking op zich

bewust demonstraties tot een chaos te hebben laten worden om zo een volgende te kunnen
verbieden. Ik ben niet wantrouwend van aard maar ik zie hier duidelijk een patroon.
Wanneer ik kijk naar wat er gebeurd is verdenk ik de overheid van misdrijven tegen de
burgers. Misdrijven waar het korps bij ingezet wordt.
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Ik verzoek u mijn verklaring anoniem te houden.
*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

