In de 14 jaar dat ik politieagent ben heb ik nooit meegemaakt wat ik het afgelopen jaar heb
gezien.
Ik zeg u nu gelijk dat ik mijn langste tijd bij de politie heb gewerkt. Deze organisatie heeft
geen scrupules meer.
Er loopt een nieuwe lichting agenten rond die van geweld en agressie genieten en weten dat
ze dat kunnen doen met volledige goedkeuring van de korpsleiding. Ik weet nu al dat
mensen daar hun schouders over op zullen halen en zeggen dat het niet klopt wat ik zeg. Dat
houdt mij niet tegen om bij u te komen vertellen wat ik meemaak, zie en weet.
Wat ik u vertel kan ieder die kijkt naar het gedrag van de politie zelf zien.
Buitenproportioneel geweld tegen mensen die demonstreren. Het aantal aanhoudingen van
is scherp toegenomen. Dat komt niet alleen omdat er meer gedemonstreerd wordt. Ook op
straat worden er meer mensen aangehouden omdat de politie geen tegenspraak meer
duldt. En met alle maatregelen krijgen we eerder tegenspraak.
Ik zie die aangehouden mensen binnenkomen. Keurige burgers die we eerder nooit op het
politiebureau zagen verschijnen zitten nu aan de lopende band in de ophoudcel. Dat is zeer
confronterend en traumatiserend voor iemand die nog nooit met de politie in aanraking is
geweest. Dat weet de korpsleiding heel goed. Het is de bedoeling dat deze mensen zo
geschrokken zijn dat ze niet meer demonstreren of een agent tegen zullen spreken. Er wordt
hen angst voor de politie ingeboezemd. Dat verzin ik niet, dat is ons gewoon gezegd.
Ik geloof daarom dat er nog veel meer in het verschiet ligt in de toekomst. Het korps wordt
omgevormd om een strakke orde in de maatschappij te kunnen handhaven. Daarom wordt
mensen nu al duidelijk gemaakt dat ze direct aangehouden worden wanneer ze een bevel
van een agent opvolgen.
Dan de arrestatie-eenheden bij demonstraties. Die worden ingezet zodat de ME in kan
grijpen. Om precies dezelfde reden die ik eerder noemde. Zorgen dat er niet meer
gedemonstreerd wordt. De mogelijkheid tot vreedzaam demonstreren wegnemen door zelf
onrust te brengen.
Wanneer elke demonstratie uitloopt op rellen kan niemand zeggen dat er geen toestemming
was en dat het demonstratierecht geschonden is. Want er werd ingegrepen doordat er
rellen ontstonden of onrust. Het is een perfecte manier van burgers onder controle brengen.
Het is ook een oude manier. In politiestaten gebeurt dat al lang.
Ook het demoniseren van demonstranten door regeringsleiders hoort daarbij. Het is een
beproefde manier om mensen die niet demonstreren op te zetten tegen demonstranten.
Tweedeling veroorzaken zodat de staat met instemming van een groot deel van het volk
buitenproportioneel geweld kan toepassen tegen demonstranten en mensen die de politie
tegenspreken.
Ik ben bang dat die tweedeling alleen maar erger wordt nu de vaccinaties eraan komen.
Mensen die niet gevaccineerd willen worden zullen gedemoniseerd worden en minder

vrijheden hebben. Wanneer die mensen vervolgens gaan demonstreren zullen die ook weer
met geweld geconfronteerd worden waar de rest van de bevolking mee instemt.
Dat is de hele opzet. Let u op mijn woorden.
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