Ik wil bij u mijn verklaring afleggen omdat er in Nederland een zeer verontrustende en
potentieel levensgevaarlijke situatie is ontstaan.
Het politiekorps is namelijk bezig oude agenten eruit te werken. Ook kritische agenten
kunnen rekenen op ontslag wegens ongeschiktheid. De oudere garde is nog van voor de tijd
van de Nationale Politie. Toen het korps nog echt dienstbaar te zijn aan de samenleving.
Toen probeerde je mensen nog te helpen, en was de politiewet leidend.
Nu worden er jonge gasten aangenomen en klaargestoomd om de samenleving te
terroriseren. Ze hebben een teveel aan testosteron en slaan erop los tijdens demonstraties.
De meest agressieve worden bij de ME ingezet. Wat ik heb zien gebeuren op het Malieveld
vorig jaar en dit jaar kon ik eerst niet geloven, maar ik was erbij. Ik lig er nog steeds nachten
wakker van.
De instructies die de jongens krijgen zijn gaan recht tegen alles in wat ik over
geweldstoepassing geleerd heb. Die jongens hebben als het goed is ook geleerd met een
minimum aan geweld het maximale te bereiken, maar blijkbaar zijn ze dom om voor de
duvel te dansen, want vol motivatie gaan ze op pad om ‘wappies lens te slaan’ zoals ze
zeggen.
Arrestanten worden afschuwelijk behandeld. Het lijkt wel een derdewereldland hier. Die
mensen worden uitgescholden en vernederd. Laatst was er een vrouw van 81 aangehouden
tijdens een demo. Ze werd aan haar armen over het veld gesleurd, schreeuwend van de pijn.
dat mensje liep met een rollator. Ze werd onderuit gemept door een ME-er. Ik weet ook wie
van de collega’s dat was. Hij had voor vertrek nog middelen gebruikt.
Ze werd letterlijk in de bus gesmeten, waar ze kermend bleef liggen, en overeind werd
geholpen door andere arrestanten.
Op het bureau vroeg een collega waarom ze ‘als ouwe tang nog ging demonstreren’. Toen ze
zei dat hij ‘zijn brutale mond moest houden, een vak gaan leren en op moest hoepelen’
kreeg ze ook nog een proces-verbaal voor belediging. Hij noemde haar een ‘seniel
kankerwijf’. Ze zat onder de blauwe plekken. Later bleek dat ze haar pink gebroken had.
Ik spreek andere collega’s die bij u verklaard hebben. We hebben veel aan elkaar, omdat we
de verhalen kwijt kunnen. Het is slopend. We hebben veel dezelfde ervaringen, en hebben
het erover om wanneer we met genoeg zijn samen de openbaarheid te zoeken.
De geestelijke gesteldheid van veel agenten is bedroevend. Meerdere collega’s zijn aan de
antidepressiva.
De wetteloosheid binnen het korps neemt toe. Stelen van arrestanten, valselijk opmaken
van een proces-verbaal door samen met een collega op ambtseed te liegen,
middelengebruik, maling hebben aan de politiewet, nodeloos te hard rijden en door rood
rijden, handtastelijkheden en smerige opmerkingen naar vrouwelijke collega’s, discriminatie
van arrestanten én van collega’s, bedreiging van collega’s die kritisch zijn op de coronaregels
en op de misstanden binnen het korps, agressie naar zelfs minderjarige kinderen die

rondhangen op straat en herrie maken, intimidatie van burgers door te dreigen met
aanhouding terwijl daar geen enkele aanleiding voor is. Ik kan wel doorgaan maar u begrijpt
het wel denk ik.
Wanneer al die collega’s die zich ook grote zorgen maken zich geen raad meer weten nu
eens op zouden staan en Grapperhaus zouden confronteren met zijn het feit dat hij van het
korps bewust een organisatie heeft gemaakt waar agenten gesloopt worden en burgers
geterroriseerd komt er misschien een einde aan.
Daarom ben ik naar u toe gekomen om mijn verhaal te doen. Steeds meer collega’s weten
van uw bestaan en overwegen zich te melden.
Ik wens u heel veel succes bij uw goede werk. Ik heb het gevoel dat er eindelijk iemand zijn
nek voor ons uit durft te steken. Past u wel op dat uw hoofd er niet afgehakt wordt want ik
acht ze voor helemaal niets te goed.
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Mijn verklaring mag voor dit moment alleen nog schriftelijk en anoniem geplaatst worden
op uw website.
*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

