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George Floyd stierf op 27 mei in 

Minneapolis na hardhandig optreden 

van de politie. In Amerika leidde dat tot 

heftig protest en in andere landen tot 

betogingen uit solidariteit. Het gesprek 

over racisme en politiegeweld moet je 

blijven voeren, stelt korpschef Henk van 

Essen. Hoe kijken wij naar discriminatie 

en de inzet van geweld? En durven we 

ons daarover uit te spreken? Immers 

ook bij de politie in ons land komen 

helaas vormen van discriminatie en 

racisme voor. 

 

‘Ook ik zag de beelden van de arrestatie 

van George Floyd, beelden die me als 

mens én zeker ook als korpschef raken. 

Er is iemand om het leven gekomen en 

dat is altijd afschuwelijk. Dat dit in 

Amerika leidt tot veel, vaak 

gewelddadige, demonstraties geeft 

mijns inziens een dieperliggend 

probleem aan. Door grote sociaal-

maatschappelijke verschillen lijkt de 

Amerikaanse samenleving steeds 

verder te polariseren. Ook ons land kent 

sociaal-maatschappelijke verschillen. 

En daarom is het zaak dat wij alert zijn 

en in de spiegel durven kijken. Onszelf 

de maat blijven nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat kunnen wij hiervan leren? Volgens 

mij dat we als samenleving er alles aan 

moeten doen om te voorkomen dat 

groepen in Nederland tegenover elkaar 

komen te staan. Dat vraagt dat we naar 

elkaar luisteren en niet zonder meer 

vasthouden aan ons eigen standpunt. 

Dat we openstaan voor andermans 

mening en rekening houden met 

gevoelens van anderen. En dat geldt 

dan ook voor ons als politie, zowel 

extern als intern. 

 

De Nederlandse politie wil in verbinding 

blijven, tussen de mensen staan, naar 

hen luisteren en met hen praten. We 

doen dat met een open houding en 

empathie, zonder vooroordelen. Op 

basis van gezag en vakmanschap. Maar 

ook met gebruik van gepast geweld als 

dat nodig is. Deze zware 

verantwoordelijkheid vraagt om een 

goede training en transparante houding. 

Wij staan voor ons optreden en leggen 

daar zonder terughoudendheid 

verantwoording over af. Dat zijn we aan 

de samenleving verplicht. 

 

Dit betekent dat wij actief moeten blijven 

om vooroordelen en racisme binnen de 

politie uit te bannen en te voorkomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Racisme en discriminatie, in welke vorm 

dan ook, horen niet bij de politie thuis. 

Dat vraagt van ons allemaal alertheid en 

begrenzing waar dat nodig is. Dat wij 

stelling nemen en daar waar nodig 

elkaar aanspreken.  

 

Wij willen een divers korps zijn en 

daarmee een politie voor iedereen. Dat 

is niet alleen mijn, maar onze grote 

opgave. Ik wil dat iedere collega zich bij 

ons veilig voelt en het vertrouwen heeft 

dat hij of zij zich zelf kan zijn. 

 

Henk van Essen, 

korpschef 

 


