
Mijn naam is… 

Ik heb mij aangemeld bij de BPOC2020 omdat ik vind dat de misstanden binnen de politieorganisatie 

naar buiten moeten komen. 

Ik werk 15 jaar binnen de organisatie, waarvan 5 jaar als ME-er. 

Het is ronduit schokkend wat ik als agent en ME-er bijna dagelijks meemaak. 

Geweld toepassen als ME-er tegen demonstranten is standaard geworden. We moeten er met volle 

kracht in. Dat zijn de instructies. 

Voorheen moest je op de benen slaan, en nu slaan we op het hoofd. Een bebloed hoofd schrikt af 

zeggen ze. Terwijl ik dit tegen u zeg is het net of ik het over een ander heb. Ik treed volledig buiten 

mezelf wanneer ik op demonstranten afgestuurd wordt. 

Ik was op 21 juni (2020) in Den Haag, waar de verboden demonstratie was op het Malieveld. 

Het was ’s-ochtends, voordat de demo begon, al duidelijk dat we op gingen treden. Ik was 

stomverbaasd. Ik vroeg aan mijn leidinggevende hoe hij nu al wist dat we op gingen treden. Hij zei 

dat ik mijn werk moest doen en geen vragen stellen. “Wij voeren uit wat de driehoek zegt”, zei hij 

alleen.  

Omstreeks 13.30 uur verlieten de demonstranten het Malieveld. Ze hadden van de burgemeester 

toch toestemming gekregen tot die tijd samen te komen. 

Wij stonden ze toen al op te wachten bij het station. Dat was volkomen nieuw voor me. Het was 

allemaal vreedzaam verlopen op het Malieveld. Waarom stond ik daar? 

Er stond ook een politievoertuig met een arrestatie-eenheid. En een waterkanon. Waarom? Ik 

begreep er niets van.  

Op zeker moment kwamen de demonstranten aangelopen vanaf het Malieveld over het pad naar het 

station. Het was duidelijk dat ze niet verwacht hadden dat wij daar stonden. Juist onze aanwezigheid 

veroorzaakte de spanning. Voor die tijd was het ontspannen en was er niets aan de hand. 

Mijn eenheid had opdracht gekregen de weg naar het station te blokkeren. Wij moesten voorkomen 

dat ‘het tuig’ ongehinderd de trein kon pakken na een ‘verboden wappie-demonstratie’.  

Alle uitwegen waren door mij en collega’s geblokkeerd.  

Plotseling kwam uit het politievoertuig de arrestatie-eenheid. Ze renden op de menigte af en 

begonnen te slaan en schoppen. Ik was verbijsterd. Het liep direct uit de hand. 

De dag is als een waas aan mij voorbij gegaan. Ik wist niet wat me overkomen was. Hier was ik geen 

ME-er voor geworden. 

Maar 21 juni was pas het begin.  

Ook op patrouille op de auto zijn we constant ‘op jacht’ zoals dat heet. Ik walg ervan.  

Later noemde Rutte deze mensen ‘doorgesnoven hooligans’. Onvoorstelbaar dat hij het uit zijn mond 

kreeg. 

Alle verklaringen die door de overheid over dit geweld naar buiten zijn gebracht, zijn gelogen.  



Ik weet echt wel dat er tussen demonstranten soms oproerkraaiers lopen. Pak die dan! Dat is wat wij 

horen te doen. En wanneer je dan mensen moet verwijderen, doe dat dan met een minimum aan 

geweld, zoals dat vroeger de instructie was. 

Wanneer mijn verklaring naar buiten komt krijg ik moeilijkheden en word waarschijnlijk ontslagen, 

op non-actief gezet of krijg ik bureauwerk. Dat is dan maar zo. 

Ik verander op deze manier in een emotioneel wrak.  

December 2020 

 

Maart 2021: 

Vanwege de bedreigingen gericht naar de BPOC2020 en naar de agenten die bij u verklaard hebben, 

heb ik voor de veiligheid van mij en mijn gezin gevraagd een anonieme transcriptie online te 

plaatsen. Zodra het veilig openlijk kan mogen de beelden alsnog online. 

 

 

 

 

 

 


