
In augustus 2015 was Mitch Henriquez op een festival in het 
Zuiderpark in 

Den Haag. Na een verbale confrontatie met enkele agenten werd hij 
door vijf agenten naar de grond gewerkt met een verstikkende nekklem, 

waarna hij nooit meer is opgestaan.
De rellen die uitbraken naar aanleiding van het nieuws over de moord, 
die de dagelijkse berusting en verbolgenheid in dagen van woede en 
wraak veranderden, zijn de ergste nachtmerrie van de politie en de 

staat. Zij die genaaid, onderdrukt en bedreigd zijn door de politie, 
door de bureaucratie, door de instituties, vechten eindelijk terug. 

Nemen vastberaden en met waardigheid eindelijk de straten terug van de 
verstikkende orde en controle die de staat oplegt.

Eenieder van ons had Mitch Henriquez kunnen zijn. Eenieder wiens 
gezicht of houding de politie niet aanstaat. En precies daarom zijn 
we niet geïnteresseerd in de deskundige medische redenen over zijn 

doodsoorzaak, een verhit debat in de rechtbanken en media. 
De waarheid is dat wanneer de politie er niet was geweest, 

hij nog zou leven.
Er bestaat geen rechtszaak die gerechtigheid kan geven omdat het 
allemaal onderdeel uitmaakt van hetzelfde systeem: de staat die 

robotachtige onderdanige burgers wil creëren, de rechtbank die diegenen 
wil opsluiten die afwijken van de heiligheid van de wetten van de 

bevoorrechten, de politie die door geweld en technologische controle 
een leven in gehoorzaamheid afdwingt.

Eenieder die anders denkt, die de moed heeft om het te zeggen en 
doo daden zoekt naar vrijheid en waardigheid is ongewenst. Dit werd 
wederom duidelijk bij de arrestatie van een individu dat op vrijdag 
15 december in de Schilderswijk een flyer aan het uitdelen was die 
de schijnvertoning van deze rechtszaak en het feit dat de staat 
alleen gerechtigheid op zichzelf toepast aan de kaak stelde, en 

andere onderdrukten voorstelde hun verdediging niet over te laten aan 
justitie.  Een voorbeeld voor anderen die voelen dat de politie geen 
vrede en orde brengt maar misbruik en vernedering. De staat probeert 

ten koste van alles te voorkomen dat haar onderdanen in opstand komen, 
dat haar onderdanen nadenken, dat haar onderdanen zich realiseren dat 
ze de staat helemaal niet nodig hebben, dat haar onderdanen erachter 

komen dat de politie er is om de interesses van de staat te beschermen, 
niet die van de onderdrukten.

Wanneer we hen onze vrijheid om te denken en te vechten laten afnemen 
zullen ze nog een stap winnen in het creëren van de horde schapen die 

ze nodig hebben om te kunnen functioneren.

Laten we ons niet het zwijgen opleggen, laten 
we niet vergeten dat de politie en de staat 
moordenaars zijn, laten we hen niet vergeven 

dat ze onze vrijheid afnemen.

Er zal geen vrede zijn totdat de 
politie niet langer mensen het zwijgen 

op kan leggen, kan opsluiten en 
vermoorden.




