
Senior docent Koninklijke Marechaussee:
Spoedwet in strijd met mijn eed

—————————————————————————————————————————————

Programmamaker Flavio Pasquino: Nederland komt per 1 juli in democratische zin in de buurt van Noord
Korea

—————————————————————————————————————————————-

In alle lagen van de bevolking groeit het verzet tegen de staatsgreep die de regering Rutte met de
corona spoedwet tegen de Nederlandse democratie aan het plegen is. ‘Het gaat tegen de grondwet in.
Het beperkt mensen gigantisch in hun vrijheid,’ zegt Melchior Verbon, senior IBT docent bij de
Koninklijke Marechaussee. ‘Daar heb ik niet de eed voor afgelegd.’

‘Wat vinden onze wetshandhavers nu zelf van de spoedwet, die op 1 juli onze democratie en
burgerrechten volledig lijkt te gaan verwoesten?’ begint programmamaker Flavio Pasquino. Hij sprak
hierover met oud-militair Flavior Verbond, die sinds enkele jaren actief is als instructeur bij de
Koninklijke Marechaussee. ‘Hij heeft nu al wroeging om zijn vak uit te oefeningen in een politiestaat
cultuur.’

Noodverordeningen ‘stuiten mij moreel tegen de borst’

Verbon liep tijdens de coronacrisis op tegen de noodverordeningen die erdoor worden gedrukt. ‘Die
staan recht tegenover onze grondwet, en geeft ons, zonder enige tussenkomst van een officier van
justitie of iets dergelijks, de macht om zomaar huizen binnen te gaan. Dat stuit mij moreel tegen de
borst.’

Na een paar weken ‘intelligente lockdown’ begon Verbon zich af te vragen waarom de overheid hier
steeds mee verder ging. ‘In wil gewoon niet werken in zo’n omgeving, met zulke wetgeving.’ Sommige
van zijn collega’s denken er net zo over, ‘maar heel veel mensen zitten nog in een stramien, een tunnel,
en kijken niet verder dan hun neus lang is. Zij vinden het eigenlijk wel best.’

‘Nederland in democratische zin in de buurt van Noord Korea’

Pasquino’s overvoice: ‘Als het aan het kabinet ligt, gaat de spoedwet op 1 juli in, en komt Nederland in
democratische zin in de buurt van Noord Korea. De anderhalve meter wordt wet, en kan leiden tot grove
boetes en een strafblad. Burgemeesters krijgen lokaal alle macht, en huizen kunnen zomaar worden
binnengedrongen, want een onschuldig feestje kan gekwalificeerd worden als samenscholing, waarbij
boetes van € 8000,- euro, en zelfs hechtenis bij recidive opgelegd kunnen worden.’

‘Dit is een situatie die totalitair is, en dat voor de bestrijding van een virus dat al min of meer is
uitgedoofd nu de IC’s bijna coronavrij zijn, met nog slechts 75 Covid-19 patiënten. Dus rijst de vraag:
waarom wil de overheid zoveel macht?’

De KM docent: ‘Ik zit niet te wachten op zoveel macht. Het gaat tegen de grondwet in, en beperkt
mensen gigantisch in hun vrijheid. Daar heb ik niet een eed voor afgelegd… Dat heb ik gedaan voor de
veiligheid, vrede en veiligheid voor Nederland. Daar heb ik me ruim 23 jaar voor ingezet. Die vrijheid
wordt nu eigenlijk te grabbel gegooid, en dat vind ik een zeer ernstige zaak.’

Manipulatieve media; boetes buiten alle proporties

‘Ook hoe ze manipulatief een ander geluid wegzetten in de media, dat je dan ben verantwoordelijk bent
voor de dood van een oma. Ze richten zich heel erg op de persoon, terwijl ze niet het grote plaatje
bekijken. Ik vind dit niet kunnen, ook niet dat er boetes worden uitgeschreven aan jochies die dicht bij
elkaar staan, wat heel normaal is. Nu krijgen ze ineens een boete van 400 euro. Dat vind ik echt buiten
proporties. Ik zou ze persoonlijk niet uitschrijven.’
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‘Befehl is Befehl’ vind ik niet opgaan’

Pasquino: ‘Wat als die wet er straks komt? Wat ga je dan doen?’

‘Voorlopig geef ik nog les,’ reageert Verbon. ‘Maar als die wet er komt, moet je toch een morele keuze
maken: blijf ik hier achter staan? Dat is een van de redenen waarom ik in de openbaarheid wil stappen.
Ik weet zeker dat er veel collega’s van politie of justitie of BOA’s zijn die er ook niet achter staan. Befehl
ist Befehl vind ik niet opgaan. Je moet ook zelf nadenken.’

Hij overweegt niet om te vertrekken bij de Marechaussee, ‘want ik wil daar eigenlijk een moreel kompas
zijn. Ik zou dus niet zo gauw weggaan, maar zeker mijn mening uitspreken tegen de leiding hoe ik erin
sta.’

Demonstratie op 21 juni op Malieveld om spoedwet te stoppen

Pasquino: ‘En jouw morele kompas zorgt ervoor dat je op 21 juni ook op het Malieveld gaat
demonstreren. Ik ben daar ook, en volgens mij duizenden anderen. Die demonstratie is georganiseerd
door Willem Engel, de laborant met heel veel verstand van aerosolen, die de visie van Maurice de Hond
onderstreept. Het moet maar eens afgelopen zijn met de virus waanzin. Op de website
www.viruswaanzin.nl kun je alle info vinden. Kom ook, want die spoedwet mag er nooit komen.’

‘Nee!’ reageert Verbon kort maar krachtig.

Het videogesprek sluit af met een fragment van de bekende, zeer toepasselijke song van de Manic
Street Preachers: ‘If you toleratie this, then your children will be next.’

(YouTube)
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Zie ook o.a.:

17-06: Zwitserse Universiteit: 60% bevolking van nature immuun voor coronavirus 
16-06: Corona noodwet: Torenhoge boetes, gevangenisstraf, inbreuk huisrecht – parlement buitenspel
gezet 
15-06: ‘Aanstaande corona noodwet betekent einde democratische rechtsstaat en begin tirannie’ 
12-06: Amerikaanse aandacht voor Nederlands wetenschappelijk team met forse kritiek op corona
beleid 
09-06: WHO haalt belangrijkste reden voor lockdowns, volg-apps en vaccinaties compleet onderuit 
05-06: ‘Onbekwaamheid in vol ornaat’: Nederland moet af van het doodzieke systeem dat ons beheerst 
01-06: ‘De economische zelfmoord van Europa’: Grootste crisis ooit is nu echt begonnen 
30-05: Social distancing forever: Anderhalve meter concentratiekamp moet al het verzet breken 
28-05: Ex-NRC journalist en politicoloog zien staatsgreep en corrupte tirannie in Nederland ontstaan 
26-05: Data analyse instituut: Lockdowns verwoesten minstens 7 x zoveel mensenjaren dan ermee
worden gered 
24-05: Wereldwijde Pleite Pandemie met ongekende vernietiging welvaart begonnen 
21-05: ‘Nederland krijgt een wurgslang van anderhalve meter om zijn nek gelegd’ 
20-05: Bekende Duitse predikant noemt politici ‘misdaadbendes’ die ‘moeten worden opgesloten’ 
16-05: ‘Economie wordt niet verwoest door coronavirus, maar door slavenmentaliteit bevolking’ 
15-05: Minstens 265 miljoen mensen dreigen te verhongeren door Covid-19 lockdowns

23-05: Straks ook in NL? Brits Hof bepaalt dat kinderen zonder instemming ouders gedwongen mogen
worden gevaccineerd 
22-05: ‘Nederland een van de eerste 15 landen die digitaal gezondheidspaspoort invoert’

21-04:  Sky News onthult VN doel lockdowns: Bestaande economie vernietigen en herstarten zonder
CO2

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels. 
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder
te praten.
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