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Voorwoord 
 

Mijn motivatie voor dit onderwerp is voortgekomen door de actualiteiten rond de 
‘Black Lives Matter’. Politiegeweld tegen zwarten in Amerika valt niet meer te 
ontkennen en is een zeer kwalijke zaak uit de hedendaagse maatschappij. Hierdoor 
ben ik benieuwd geworden naar waar dit excessieve politiegeweld tegen 
Afro-Amerikanen uit voorkomt, en of zwarten daadwerkelijk vaker en 
hardnekkiger worden aangehouden door politieagenten.  
 
Buiten dit gegeven ben ik al langer geïnteresseerd in de geschiedenis van 
rassenscheiding, racisme en de slavernij. Ik zal proberen om een zo neutraal 
mogelijke uitgangspositie te nemen ten opzichte van het onderwerp. Ik wil mijn 
profielwerkstuk baseren op gegeven feiten en voorkomen dat mijn eigen mening 
doorschemert.  
 
Bij het analyseren van het politiegeweld tegen zwarten zal ik voornamelijk gebruik 
maken van cijfers, videobeelden en verslagen om er voor te zorgen dat de 
informatie die ik gebruik daadwerkelijk betrouwbaar is. Ook zal ik gebruik maken 
van de actualiteit, met name nieuwsberichten, omdat hier vaak in detail staat 
beschreven hoe incidenten zich hebben plaatsgevonden.  
 
Ik ga ervan uit dat ik veel op zal steken door het onderzoeken van dit onderwerp 
De kennis en informatie die ik zal verwerven door dit onderzoek te schrijven zal ik 
gaan gebruiken in een verder stadium van mijn leven. Ook hoop ik de lezer van dit 
profielwerkstuk te intrigeren en te informeren.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Inleiding 

 
‘Where is the love’ Een bekend nummer van de band The Black Eyed peas. Dit lied 
refereert naar de strijd tegen racisme in Amerika en hoe kinderen betrokken raken 
bij bendes. Waar is de liefde in Amerika? Waarom worden zwarten mensen anders 
behandeld dan witte mensen?  
 
In een tijd waar het nieuws vol staat met geweldplegingen van politie tegen de 
gekleurde minderheid in Amerika, staan tegelijkertijd duizenden mensen te 
demonstreren namens de beweging ‘Black Lives Matter’. Deze beweging beticht 
overheden en organisaties van systematisch geweld en discriminatie jegens de 
zwarte gemeenschap. Hoewel het nog maar de vraag is of dit daadwerkelijk gaat om 
systematisch racisme, of een geval is van ‘ongelukkige keuzes’, is het overgrote 
deel van de zwarte gemeenschap – en met hen genoeg anderen – klaar met de 
discriminatie. Zij laten hun stem luid en duidelijk horen en vragen om grote 
veranderingen in de maatschappij. Dit riep allerlei vragen op: waarom gebruiken 
politieagenten dodelijk politiegeweld tegen zwarten? Zijn Afro-Amerikanen 
crimineler dan witte Amerikanen of heerst er racisme in de politiecultuur?  
 
Om dit te verklaren is het noodzakelijk om de cijfers er bij te zoeken die duidelijk 
maken  welke etniciteit het meest crimineel is, en hoe vaak zwarte mensen zelf te 
maken hebben met dodelijk of niet-dodelijk politiegeweld. Na kort onderzoek 
gedaan te hebben werd het duidelijk dat er verschillende oorzaken zijn  voor het 
buitensporig politiegeweld tegen zwarten. Zo is de volgende hoofdvraag gekomen 
ontstaan:  
Hoe valt het excessieve politiegeweld tegen zwarte Amerikanen historisch en 
maatschappelijk te verklaren? 
 
Ook bleek dat er wereldwijde protesten zijn ontstaan na aanvaringen met de politie. 
Deze ontstonden dikwijls omdat de politieagenten in kwestie niet werden 
aangeklaagd voor moord. Naar aanleiding van de informatie over deze protesten 
richtte dit onderzoek zich op het traject waarin de agenten zich bevonden nadat zij 
betrokken zijn geweest met dodelijk geweld tegen Afro-Amerikanen.   
Werden deze rechtmatig bestraft?  
 



Tot slot onderzocht dit onderzoek de gevolgen van de nationale en wereldwijde 
protesten. Hebben deze wel degelijk ergens voor gezorgd? 
 
 

 
 

 
Politiegeweld tegen zwart versus wit 

 
Uit een onderzoek van The Economist blijkt dat het gebruik van dodelijk geweld 
door de politie relatief vaker voorkomt in Amerika dan in andere landen, zoals 
Duitsland, Japan of Groot-Brittannië. Een veel voorkomend discussieonderwerp is 
dan ook tegen welke etniciteiten de Amerikaanse politie het hardst handhaaft.  
Door de protesten die zich in Amerika afspelen naar aanleiding van politiegeweld 
tegen de zwarte bevolking, zijn er diverse meningen ontstaan over de situatie.  Zo 
wordt er gezegd dat witte mensen even vaak of misschien zelfs vaker slachtoffer 
zijn van buitensporig politiegeweld, dus zou er geen reden zijn voor protest. Echter 
is buitensporig politiegeweld  één van de belangrijkste doodsoorzaken onder 
zwarte Amerikanen. Dit blijkt uit een onderzoek van wetenschappers uitgebracht 
door drie amerikaanse universiteiten. Dit onderzoek werd geleid door Frank 
Edwars, socioloog aan de Rutgers University in New Jersey. Worden 
Afro-Amerikanen echt vaker en harder aangepakt door de politie in Amerika? 
 
Absolut versus relatief 
Vanwege onjuiste registratie van de incidenten, zijn de officiële statistieken echter 
twijfelachtig. Kranten als The Washington Post en The Guardian zijn daarom zelf het 
dodenaantal gaan bijhouden. The Guardian telde niet alleen de mensen die zijn 
doodgeschoten, maar ook mensen die door ander geweld van de politie zijn 
omgekomen, bijvoorbeeld door het gebruik van een taser. In 2016 vielen er volgens 
The Washington Post 494 witte en 258 zwarte doden. The Guardian telde 581 witte en 
306 zwarte doden.  
Bhikhie. (2016, 14 oktober). Worden er meer zwarte dan witte Amerikanen gedood door 
de politie? NU. 
Als je naar deze getallen kijkt, lijkt het alsof er meer witte mensen slachtoffer zijn 
van politiegeweld. Maar Matthew Miller, een hoogleraar in 
gezondheidswetenschappen en epidemiologie, zegt dat dat alleen zo is omdat er 
veel meer witte dan zwarte mensen in Amerika wonen. Dit laat de onderstaande 
diagram goed zien.  
Thomsen, I.(2020,16 juli) The research is clear: white people are not more likely than 

black people to be killed by police. 
 
 



(American Census Bureau,2018) Verdeling van etniciteiten in de Verenigde Staten in 
2018 [Diagram] 
 
 
 
In de volgende statistiek staan het aantal mensen weergegeven die doodgeschoten 
zijn door de politie in Amerika in 2020. In de grafiek zien we dat in 2020 432 
slachtoffers wit waren, en 226 zwart. Het lijkt in eerste instantie dus dat er twee 
keer zoveel witten worden doodgeschoten. Echter is dit niet zo, omdat 75% van de 
bevolking in de Verenigde Staten wit is, en maar 13% zwart. Van deze 13% zijn er in 
2020 dus 226 om het leven gekomen door de handelingen van de politie.  
Er worden dus wel degelijk meer zwarte Amerikanen doodgeschoten door de 
politie, de kans dat zwarten door een politiekogel gedood worden, is tweeëneenhalf 
keer zo groot.  
 
 
 

 
(Statista Research Department, 2020,) Number of people shot to death by the police in 

the United States from 2017 to 2020, by race 

Systematisch racisme 
In augustus 2016 onthulde het Amerikaanse Ministerie van Justitie in een rapport 
dat de politie van Baltimore jarenlang systematisch zwarten racistisch heeft 
bejegend. De politie zou buitenproportioneel veel aandacht hebben voor zwarte 
mensen. Als ze zich in de ogen van de agenten niet eerbiedig genoeg gedroegen 
werden zij al staande gehouden. 
Hommes, K. (2016, 10 augustus). Amerikaanse justitie: politie Baltimore discrimineerde 
stelselmatig. Trouw 
De rechters somden een aantal punten op waaraan de agenten in Baltimore zich 
niet aan hielden. De vrijheid van meningsuiting werd bijvoorbeeld zelden 
getolereerd. Het ministerie concludeerde: ‘Racisme is aanwezig in elk aspect van de 



politieacties. Als het gaat om de beslissing om mensen aan te houden op straat, tot 
fouilleringen, arrestaties of het inzetten van geweld.’ 
Ten tweede was 95% van alle mensen in Baltimore die in een periode van vijf jaar 
meer dan tien keer staande werden gehouden, van Afro-Amerikaanse afkomst. Ook 
werden zwarte mensen veel vaker en ruwer gefouilleerd. Een absurd incident in 
Baltimore is dat een zwarte vrouw op straat anaal werd onderzocht, en zij 
vervolgens een boete kreeg voor een kapot fietslicht.  
U.S. Department of Justice Civil Rights Division. ( 2016, 10 augustus) Investigation of the 
Baltimore city police department 
 
Verkeerde afloop niet afhankelijk van ras 
Toch zijn er ook onderzoeken die het tegenovergestelde beweren. Eind juli 2016 
publiceerde het blad Injury Prevention een onderzoek over politiegeweld in de 
Verenigde Staten. Dit onderzoek was gebaseerd op andere datasets dan die van het 
Amerikaanse Ministerie van Justitie, en toch kwamen ze grotendeels tot dezelfde 
conclusie: de politie houdt zwarten vaker aan dan witten. Echter concludeert Injury 
Prevention dat eenmaal aangehouden, de kans dat het verkeerd afloopt niet 
afhankelijk is van het ras van de verdachte. Toch gaan aanhoudingen in Amerika 
vaak fout. Jaarlijks belanden wel 54.000 inwoners in het ziekenhuis, en gemiddeld 
overlijden er 1000 inwoners per jaar door dodelijk politiegeweld.  
Jaspers, A. (2017, 30 maart). Bekijk: Hoe racistisch is de politie in de VS? 
NEMOKennislink.  
 
Niet dodelijk geweld  
Niet alleen zijn zwarte mensen vaker het slachtoffer van dodelijk geweld, maar zij 
zijn vaak ook bij niet-dodelijk geweld de dupe. Dit is in de onderstaande grafiek te 
zien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d’Haens, H (2020, 9 juni)  De cijfers; zo vaak komt dodelijk politiegeweld voor in de VS 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
In 2016 kwam Roland Fryer, een econoom aan de universiteit van Harvard, met een 
rapport waarin hij het politiegeweld analyseert. Dit rapport was op basis van 
allerlei politiearchieven en een publieksenquête tot stand gebracht. Hij verzamelde 
data van tien politiedistricten verspreid over het land, waar de politie tussen 2000 
en 2015 ruim 13.000 keer een verdachte neerschoot. 
Fryer kwam tot de conclusie dat  mensen met een donkere huidskleur vaker werden 
aangehouden bij controles.  Er komt bij hen vaak ook meer geweld aan bod dan bij 
witte Amerikanen, zo worden ze vaker vastgepakt of tegen de grond gewerkt. Ook 
wordt er vaker de wapenstok of pepperspray tegen hen gebruikt.  
Tot slot concludeerde hij dat politieagenten niet sneller een taser of vuurwapens 
gebruiken tegen een gekleurde verdachte dan tegen een witte, en dat 
politieagenten zelfs een kwart minder snel op zwarte verdachten schieten dan op 
witte verdachten. Dit wekte veel ongeloof en verontwaardiging bij mensen.  
Jaspers, A. (2017, 30 maart). Bekijk: Hoe racistisch is de politie in de VS? 
NEMOKennislink.  
 
Conclusie   
De meerderheid van de rapporten die zijn uitgebracht concluderen dat er wel 
degelijk meer Afro-Amerikanen van het leven worden beroofd door de politie. Toch 
zijn er enkele rapporten die zeggen dat de Amerikaanse politie eerder op witte 
mensen zou schieten dan op zwarte Amerikanen. Wel zouden agenten 
Afro-Amerikanen harder aanpakken bij een arrestatie door middel van 
pepperspray of een wapenstok.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Oorzaken voor buitensporig politiegeweld tegen zwarten in Amerika 

 
De krantenkoppen stonden er de afgelopen maanden vol mee; politiegeweld tegen 
zwarten. Eerst Breonna Taylor, toen George Floyd. Dit heeft gezorgd voor enorme 
opstanden en demonstraties door heel de wereld. Vaak denken mensen dat de 
slachtoffers van buitensporig politiegeweld dit wel verdiend zullen hebben, omdat 
ze iets strafbaars hebben gedaan, of omdat ze de politieagenten uitdaagden. 
Anderen zeggen dat de fout bij de politieagenten ligt en dat ze zwarten harder 
aanpakken dan witten.  Is het buitensporig politiegeweld tegen zwarten toe te 
schrijven aan racisme, of zijn het voornamelijk Amerikaanse burgers met een 
zwarte huidskleur die criminele activiteiten uitvoeren? 
 
Racisme 
Voordat er antwoord gegeven kan worden op deze vragen, is het van belang om de 
betekenis van racisme te begrijpen.  
Racisme is een groep mensen om raciale redenen, als nationaliteit, minderwaardig 
behandelen. Amnesty International. ( 7-9-2020) Racisme en rassendiscriminatie   
Mensen noemen racisme ook wel een systeem. Dit structureel systeem sluit 
bepaalde mensen uit door hun huidskleur, nationaliteit of cultuur. Hierdoor 
hebben vooral witte mensen de macht en er wordt veel positiever over hen gepraat. 
Kijk maar in de geschiedenisboeken, deze staan vol met witte hoofdpersonen zoals 
Michiel de Ruyter en Willem van Oranje.  
Orbit. (z.d.) Is discriminatie en racisme hetzelfde? WatWat 
 
Slavernij in Amerika 
Racisme is al jarenlang een diepgeworteld probleem in de wereld. Het is ontstaan 
vanuit de slavernij. Al in 1619 voeren portugezen met een groot schip, de São João 
Baptista , Afrikanen over de Atlantische Oceaan. Deze mensen zouden als slaaf 
dienen in Mexico. Voordat het schip werd aangevallen door Engels piratenschepen 
was al bijna de helft van de mensen aan boord overleden. De overige Afrikanen 
werden naar een haven bij Jamestown gebracht. Deze werden hier aan het werk 
gezet in tabaksvelden.  
New York Times Magazine.  (2019, 19 augustus) A Brief History of Slavery That You 
Didn’t Learn In School 
Gedurende de 17e en 18e eeuw werden Afrikanen ontvoerd en gedwongen tot 
slavernij in de Amerikaanse koloniën. Europese arbeiders werden ingeruild voor 
Afrikaanse slaven, want zij waren een stuk goedkoper. Deze slaven werkten in de 
productie van gewassen zoals tabak en katoen. Slaven werden slecht behandeld, ze 



kregen slecht te eten, sliepen weinig, en werden soms zelfs geslagen met zwepen. 
Dit gebeurde niet alleen op de plantages zelf, maar ook al op de schepen waarmee 
ze werden vervoerd. Voordat ze aankwamen bij de koloniën om te werken waren de 
slaven al uitgebuit, en daarna moesten ze ook nog keihard werken voor hun witte 
baas. De zwarte slaven werden als zeer minderwaardig gezien en zij hadden dan 
ook geen rechten. De witten waren superieur.  
History. (2009, 12 november) Slavery in America 
 
Rassenscheiding 
Jarenlang bleven witte Amerikanen de zwarten als minderwaardig zien. In 1865 
werd de slavernij in Amerika afgeschaft, maar dit maakte geen einde aan het 
racisme. 
In 1828 schreef Thomas D. Rice het liedje ‘Jim Crow’. Tijdens zijn optreden 
schminkte hij zich als zwarte man. Deze optredens sloegen flink aan in Amerika, en 
Jim Crow werd een cynische benaming voor mensen met een zwarte huidskleur.  
Historiek. (2019, 6 december) Jim Crow-wetten - Rassenscheiding in de Verenigde 
Staten. 
Dit droeg bij aan de popularisering van het stereotype dat zwarte Amerikanen lui 
zijn en niet geschikt voor integratie in de samenleving, en dit leidde tot de Jim 
Crow-wetten.  Deze werden in 1877 ingesteld en vertegenwoordigden ‘formele’ 
rassenscheiding, een scheiding tussen zwarten en witten in het dagelijks leven. Zo 
waren er in de trein gescheiden coupés voor witte en zwarte mensen. Ook mochten 
kinderen met een zwarte huidskleur niet naar een school voor witte kinderen. In 
meerdere staten werden deze wetten aangenomen, onder het motto ‘separate but 
equal’. De gescheiden sociale voorzieningen moesten gelijk zijn. Het was strafbaar 
om een Afro-Amerikaan anders te behandelen dan iemand met een witte 
huidskleur. In de praktijk bleek dit niet altijd zo te gaan. Zo waren de scholen voor 
Afro-Amerikanen van mindere kwaliteit dan de scholen voor witte Amerikanen. Ze 
werden nog steeds vaak als minderwaardig beschouwd. 
Isgeschiedenis. (2015, 2 maart) Racisme en de Jim Crow-Wetten. 
 
Vooroordelen 
Vandaag de dag heerst dit stereotype van zwarten nog steeds. Een veel voorkomend 
vooroordeel over zwarte mensen is dat zij crimineel zijn. Zo zag je dit ook terug in 
de documentaire Wit is ook een kleur van Sunny Bergman (2016, 28 december). Hierin 
deden ze een proef met kleine kinderen. Ze gaven hen een plaatje met daarop een 
wit jongetje, een donker jongetje en een zwart jongetje. Vervolgens vroegen ze welk 
jongetje het stoutst is.  Het merendeel van de kinderen wezen het zwarte jongetje 
aan. Ook als er ergens ingebroken is hoor je vaak ‘dat zal wel weer zo een zwarte 
geweest zijn’ Is dit terecht? Zijn zwarte mensen ook crimineler dan witte mensen, 
of is dit maar een vooroordeel? 
 
 
 



 
 
 
 
Zoals te zien valt in onderstaande tabel  worden 52% van alle moorden gepleegd 
worden door Afro-Amerikanen, terwijl maar 13% van de Amerikaanse bevolking 
zwart is.  

Office of Juvenile Justice and Delinquency prevention. (2018) Law enforcement & 
Juvenile crime 
 
Privileges 
Zwarte mensen zijn over het algemeen minder welvarend dan witte mensen. Witte 
mensen worden bijvoorbeeld voorgetrokken bij banen. Rosman, C.(2017, 21 april) 
‘Gekleurde mensen hebben minder kansen.’  Witte mensen hebben namelijk een ‘wit 
privilege’. Zij hebben meer kansen op banen dan mensen met een donkere 
huidskleur. Bij een sollicitatie worden mensen met een buitenlandse achternaam 
minder snel uitgekozen om op gesprek te komen dan mensen met een Amerikaanse 
naam. Hierdoor verdienen Afro-Amerikanen minder geld en zo groeien hun 
kinderen op in een armoedige omgeving. Deze kinderen worden ouder en zij willen 
ook geld verdienen om leuke dingen te kopen.  Ook zij voelen dat ze achtergesteld 
worden bij onder andere sollicitaties.  
Sommigen van hen bewandelen het illegale pad op, als een reële optie vanwege de 
armoedige situatie. Zo is er een kans dat zij drugs gaan verkopen om geld te 
verdienen. Anderen overvallen winkels om zo aan eten of spullen te komen.  
Jackson, M(2013, 29 juli) The Myth of the Black-on-Black Crime Epidemic 
Ook de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens heeft 
vastgesteld dat Afro-Amerikanen in Amerika lijden onder structurele 
discriminatie, zoals armoede, problemen met goede huisvesting, politieke 
participatie, maar ook contact met het strafrechtelijk systeem. Hun kinderen 
hebben hier last van, want zwarte mensen ervaren ook discriminatie in de 
gezondheidszorg en het onderwijs. Al met al worden  zwarte mensen worden 
ongelijk behandeld.  
Inter-American Commission on Human Rights. (2018, 26 november) Police violence 
against Afro-descentants in the United States. 

Offenses   All races  White  Black 

All offenses  10,310,960  7115,940  2,826,460 

Murder and 
nonnegligent 
manslaugthern 

11,970  5280  6380 

Robbery  88,130  38,300  47,750 

       



 
 
 
 
Wit privilege 
Wat houdt het ‘wit privilege’ precies in? Het wit privilege komt voort uit het 
Europese kolonialisme en de slavenhandel, met als doel om witte voorrechten te 
beschermen. Het komt er op neer dat je als wit persoon een beter uitgangspunt 
hebt in je leven, met privileges die mensen met een zwarte huidskleur niet hebben. 
Zo leven witte mensen zonder etnisch geprofileerd te worden, worden ze beter 
behandeld en word je minder veroordeeld dan iemand die zwart is.  
Abbas, R. (2020, 3 juni) Wit privilege - Wat is het precies en wat is de impact? 
Ook is er voor witte mensen in de winkels een enorme keuze uit 
schoonheidsproducten die bij hun huid passen, zoals foundation. In de schappen 
liggen wel 10 verschillende soorten kleuren foundation voor mensen met een witte 
huidskleur, terwijl er voor zwarten maar keuze is tussen twee of drie kleuren. Een 
ander voorbeeld is dat wanneer je ‘gezicht’ of ‘schoonheid’ intypt op google, er 
vrijwel alleen maar foto’s getoond worden van witte mensen.  
Haidari, N.(2020, 16 juni) 50 voorbeelden van wit privilege.  
 
Onvoldoende ervaring 
Wat ook veel voorkomend argument is waarom er meer politiegeweld tegen 
Afrikaanse Amerikanen is, is dat veel politieagenten niet de ervaring zouden 
hebben om te handhaven in zwarte wijken. Men zegt dat ze hier niet genoeg 
trainingen in worden gegeven, en ze deze vaardigheden missen.  
Edwards, C.(z.d.) Race and the police. 
Veel politieagenten zijn wit, en wonen ook in witte wijken. Ze zien wijken waar 
voornamelijk zwarte mensen wonen als jungles waar ze moeten vechten om orde te 
houden, waardoor de politie door de bewoners gezien worden als een 
diepgewortelde racistische organisatie. Dit zorgt voor spanningen tussen de twee 
groepen.  
Mouthaan, E. (2020, 26 augustus) Politiegeweld VS: Zwarte Amerikanen 
disproportioneel vaak doodgeschoten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Besmette politie 
Oud politieagent Corey Pegues verteld aan het RTL Nieuws New York dat hij in de 
politie een organisatie ziet die besmet is met racisme. Zo zegt Corey Pegues (2020); 
‘Ik denk dat racisme in de politiecultuur ingebakken zit.’  
RTL Nieuws New York. (2020, 20 mei) Agenten van kleur: ‘racisme zit ingewoven in de 
politie’ 
Ook Erik Mouthaan zegt (2020); ‘Uit studies blijkt dat de politie sneller naar geweld 
grijpt bij mensen van kleur.’ 
Verder noemt hij nog een andere oorzaak: hun opleiding. Agenten worden in 
Amerika minder lang opgeleid dan in Nederland, soms maar vijf maanden. 
Hierdoor is hun training beperkt. Ten tweede is Amerika vergeven van wapens. 
Iedereen kan een wapen bij zich hebben en zo voelen agenten zich sneller bedreigd. 
Mouthaan, E.(2020, 26 augustus) Politiegeweld VS: Zwarte Amerikanen 
disproportioneel vaak doodgeschoten.  
 
Conclusie 
Volgens de cijfers worden 52% van de moorden in Amerika gepleegd door 
Afro-Amerikanen. Zij zijn dus wel degelijk meer betrokken bij moordpartijen. 
Echter  worden zij wel veel vaker opgepakt voor onschuldige handelen dan witte 
Amerikanen. Ook hebben de witte inwoners van Amerika een wit-privilege, 
waardoor zij eerder aan banen komen, en vaak welvarender zijn terwijl de zwarten 
zich in een armoedig situatie bevinden. Door deze situatie komen kinderen sneller 
op het slechte pad terecht, bijvoorbeeld bij gangs of gaan zij naar de criminele kant. 
Tot slot zouden de politieagenten tijdens hun trainingen niet goed genoeg worden 
voorbereid op confrontaties met de zwarte bevolking, en zien zij hen als een jungle 
waar ze zich doorheen moeten slaan.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Spraakmakende incidenten tegen zwarten door te tijd heen 

 
In Amerika worden er regelmatig zwarte Amerikanen doodgeschoten als gevolg 
van onschuldige handelingen. van der Horst, A.(2020, 25 mei) Een diep geworteld 
probleem; buitensporig politiegeweld tegen zwarte Amerikanen. 
Zo zijn er honderden zwarte Amerikanen mishandeld of doodgeschoten.  
Uit statistieken blijkt dat in 2015 meer dan 34% van de gedode ongewapende 
burgers, zwart waren. Andere studies gaven aan dat de kans van Afro-Amerikanen 
om gedood te worden door geweldpleging van de politie, drie keer hoger is dan bij 
de witte bevolking. Inter-American Commission on Human Rights. (2018, 26 
november) Police violence against Afro-descendants in the United States. 
Wat waren de meest spraakmakende incidenten tegen zwarten? 
 
I can’t breathe 
Op 7 juli 2014 werd Eric Garner door een politieagent op de grond gedrukt. Hij werd 
verdacht van het verkopen van illegale sigaretten. Terwijl hij in een wurggreep 
werd gehouden, riep hij wel elf keer ‘I can’t breathe’. Deze uitspraak is 
tegenwoordig een veel gebruikte slogan bij anti-racisme partijen, zoals Black Lives 
Matter. Het incident werd gefilmd door een omstander, en werd verspreid over heel 
het internet. Zijn dood zorgde voor protesten door het hele land. Het merendeel van 
deze protesten waren vreedzaam. De betogers gingen de straat op en droegen 
borden met teksten zoals ‘Enough is enough’ en ‘Stop the violence’.  
RTL Nieuws. (2014, 24 augustus) Protest in New York om dood van Eric Garner.  
In New York hield een groep betogers al het verkeer tegen toen ze van Manhattan 
naar New York marcheerden. In december 2014 kondigde Ismaaiyl Brinsley via 
internet aan dat hij van plan was om twee ‘varkens’ dood te schieten, als wraak. Zo 
schoot hij twee politieagenten in New York dood, en daarna pleegde hij zelfmoord. 
Twee jaar na Garner’s dood, brengen zijn broers en zussen het lied ‘I can’t breathe’ 
uit, ter nagedachtenis aan hun overleden broer. Vier jaar na zijn dood gingen 
mensen nog steeds de straat op uit protest, omdat de agent die hem in de 
wurggreep hield nog steeds niet was ontslagen en gearresteerd.  
Cannon, J. Johnson, E. (2014, 17 juli) Eric Garner timeline. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
De Rodney King rellen 
Rodney king werd  op 3 maart 1991 aangehouden in Los Angeles omdat hij te hard 
reed en ook onder invloed van alcohol was. Bij deze aanhouding werd hij zwaar 
mishandeld door agenten. Hij liep er een gebroken schedel en een gebroken 
kaakbeen bij op. De arrestatie werd door een bewoner gefilmd en doorgestuurd 
naar de lokale televisie. Zo kwamen de beelden in de media terecht en kwam er 
nationale aandacht voor zijn mishandeling. Vier politieagenten werden 
gearresteerd, maar eind april werden deze weer vrijgesproken. Een menigte ging 
woedend de straat op en er braken conflicten uit tussen de politie, betogers en 
omstanders.  
Riezebos, P. (2020,3 juni) de Rodney King riots in 1992 
Mensen staken van alles in brand, ramen werden ingeslagen,  ze plunderden en 
vernielden winkels en restaurants en ze trokken mensen uit hun auto’s om ze 
vervolgens te slaan. Naar aanleiding hiervan werd er een noodtoestand 
uitgeroepen. Het openbare leven werd stilgelegd en er werden extra agenten 
ingezet, maar dit was niet effectief genoeg. Pas toen de federale politie kwam, nam 
het geweld af. 
Sastry, A.(2017, 26 april) When LA Erupted In Anger: A Look Back At The Rodney King 
Riots. 
 
Ferguson protesten 
Michael Brown was 18 jaar oud toen hij op 9 augustus 2014 werd vermoord, omdat 
de politieagent een bericht had gekregen dat Brown sigaretten zou hebben 
gestolen. Volgens de autopsierapporten werd er wel zes keer op hem geschoten.  
BBC News. (2020, 23 september) Breonna Taylor: Timeline of black deaths caught by 
police. 
De dag na zijn dood hielden mensen een bijeenkomst met kaarsjes om hem te 
herdenken. Deze rustige wake sloeg echter snel om naar protesten in St. Louis. Zo 
werden er ruiten ingeslagen, winkels geplunderd en werd er veel geweld gebruikt 
tegen de politie. 10 oktober komen demonstranten vanuit het hele land naar St. 
Louis voor de ‘Ferguson October’. Zij protesteerden vier dagen lang. Een maand 
later verschijnt de baas van de Ku Klux Klan, Frank Ancona, op tv. Hij waarschuwt 
men dat ze niet moeten gaan demonstreren als Wilson, de man die Brown heeft 
doodgeschoten, niet zal worden vervolgd. Frank dreigt hen met dodelijk geweld 
tegen te werken. Toch blokkeren  demonstranten een paar dagen later de straten, 
door in silhouetten van krijt op straat te gaan liggen. Er wordt een noodtoestand 
uitgeroepen in Ferguson.  NOS (2014, 25 november) Tijdlijn: de rellen in Ferguson 
 
Speelgoedpistool 
Nog een merkwaardig incident is die van Tamir Rice. Hij werd op 12-jarige leeftijd 
doodgeschoten toen hij buiten met een speelgoedpistool aan het spelen was. De 



politie vroeg Rice om het pistool te laten vallen, maar in plaats daarvan zou hij het 
op de politie hebben gericht, met zijn dood als gevolg. Na zijn dood bleek het om 
een speelgoedpistool te gaan.  
Inter-American Commission on Human Rights. (2018, 26 november) Police violence 
against Afro-descentants in the United States. 
 
Justice for Breonna Taylor 
Een ander bekend incident is de dood van Breonna Taylor, op 13 maart 2020.  
Breonna was 26 jaar oud toen ze acht keer beschoten werd in haar appartement in 
Kentucky. De politie voerde een huiszoekingsbevel uit, omdat ze een vermoeden 
hadden van drugshandel in de woning.. Echter werd er in het appartement van 
Breonna geen drugs gevonden.  
BBC News. (2020, 23 september) Breonna Taylor: Timeline of black deaths caught by 
police. 
Van de aanwezige agenten is er maar één aangeklaagd. Na dit onderzoeksbesluit 
gingen mensen massaal de straat op, en hierbij zijn twee politie agenten beschoten. 
Drie dagen lang marcheerden betogers door de straten van Louisville. Een veel 
voorkomende slogan was ‘justice for Breonna Taylor’ Gerechtigheid voor Breonna 
Taylor. De meeste betogers liepen met hun rechtervuist in de lucht, als teken van 
verzet. De meeste mensen protesteerden vreedzaam, maar ook bij deze protesten 
waren er mensen die winkels vernielden en beroofden.  
Hanna, J. Kallingal, M. Almasy, S. (2020, 26 september)  Breonna Taylor protests: 
Louisville police tell marchers to use sidewalks then call unlawful assembly when that 
doesn’t happen. 
 
George Floyd 
De meest recente gebeurtenis was de dood van George Floyd. Hij zat met een kennis 
in de auto toen de politie op hem af kwam. Ze hadden een melding gekregen dat hij 
met vervalst geld zou hebben betaald. Op een video is te zien dat een van de 
agenten met zijn wapenstok op de raam van de auto tikte, en riep dat hij beide 
handen moest laten zien. Waarschijnlijk dacht hij dat George gewapend was. Niet 
veel later richt hij zijn wapen richting George Floyd, want hij reageerde niet snel 
genoeg. Floyd schrok en bood zijn excuses aan, en concludeerde dat hij niets heeft 
gedaan, hij smeekt de agent om hem niet neer te schieten. Later kwamen er nog 
twee politieagenten aan, en vanaf dat moment liep de arrestatie uit de hand. Eén 
van de politieagenten, Derek Chauvin, drukt acht minuten lang met zijn knie op 
Floyds nek. Tijdens deze 8 minuten roept George een aantal keer dat hij geen adem 
kan halen, maar de agent blijft op zijn nek drukken. In het filmpje is te zien hoe 
Floyd langzamerhand buiten bewustzijn raakt. Hij werd met een ambulance naar 
het ziekenhuis gebracht, maar bij aankomst bleek dat hij al was overleden.  
BBC News. (2020, 16 juli). George Floyd: What happened in the final moments of his 
life. 
Nadat dit filmpje werd verspreid over internet, ging iedereen massaal de straten 
op. In alle 50 staten van de Verenigde Staten werden demonstraties gehouden. Niet 



alleen in Amerika zelf, maar ook in 50 andere landen gingen mensen de straat op 
om het bericht ‘Black lives matter’ te verspreiden. In Bristol werd zelfs een 
standbeeld van Edward Colston, een slavenhandelaar, in de haven gegooid. Ook 
hebben mensen in totaal minimaal 1,5 miljoen dollar gedoneerd voor de 
herdenkingsfonds voor George Floyd. Dit was een record op GoFundMe. 
BBC News. (2020, juni 13). George Floyd: 10 things that have changed since his death. 
Trump was niet blij met de protesten, en dreigde dan ook dat hij het leger in zou 
zetten om de betogers tegen te houden. Hij noemde de demonstranten dan ook 
misdadigers.  
Houwelingen, K (2020, 2 juni). Trump gooit olie op het vuur na woede, geweld en 
plunderingen. 
De burgemeester van Washington DC was niet blij met Trump zijn reactie en ze 
veranderde de naam van de straat die leidt naar het Witte Huis dan ook naar ‘Black 
Lives Matter Plaza.’  
BBC News. (2020, juni 13). George Floyd: 10 things that have changed since his death. 
 
Conclusie 
De afgelopen jaren zijn er regelmatig zwarten overleden aan buitensporig 
politiegeweld. Dit zorgde voor heftige protesten door het hele land, maar ook in de 
rest van de wereld. Deze protesten gingen vaak gepaard met plunderingen en 
geweldpleging. Ook zijn er regelmatig incidenten geweest waarbij de 
desbetreffende politieagenten geen, of onvoldoende straf kregen voor het 
doodschieten van een zwart persoon. Dit zorgde voor nog meer woede onder de 
bevolking.  
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
Rechtmatig of onrechtmatig? 

 
‘All cops are bastards’. Een slogan die je op internet nu regelmatig voorbij ziet 
komen. Niet alleen op internet, maar ook tijdens de protesten kwamen regelmatig 
borden voorbij met teksten zoals ‘ 7 min to kill a black man, 3 days to arrest a 
murderer’ of ‘defund the police’ Wat gebeurde er met de politieagenten die dodelijk 
geweld hebben gebruikt bij aanhoudingen? Werden zij rechtmatig bestraft of lopen 
zij nog vrijuit? 
 
De cijfers 
Zoals te zien is in de onderstaande statistiek van de Mapping Police Violence wordt 
maar 1,7% van de politieagenten die dodelijk geweld hebben gebruikt tegen een 
zwarte inwoner aangeklaagd. Hiervan wordt maar ¼ ook daadwerkelijk 
veroordeeld.  

 
 
Mapping Police Violence. (2020, 31 december) Violent crime rates and rates of killings by 
police in America’s 50 largest cities. 2013-2018 
 
Ontslagen 
Een bekende procedure is die van de politieagenten die betrokken waren bij het 
doodschieten van Breonna Taylor. Het duurde wel zes maanden voordat de jury had 
besloten of de drie betrokken agenten veroordeeld zouden worden of niet. Op 23 
september besloot de jury dat deze agenten niet strafrechtelijk zouden worden 
vervolgd.  



Slager, S. (2020, 24 september). Agenten die Breonna Taylor doodschoten worden niet 
vervolgd voor moord.  
 
Wel werden er twee van hen ontslagen. Myles Cosgrove, de man die het fatale schot 
heeft gelost en Joshua Jaynes,  de man die voor het huiszoekingsbevel zorgde, dat 
leidde tot het dodelijke overval.  De derde agent was al ontslagen nadat hij door de 
jury werd aangeklaagd wegens het in gevaar brengen van Breonna’s buren door 
kogels af te vuren die door haar huis en in een aangrenzend appartement vlogen.   
Lovan, D.(2021, 6 januari). 2 detectives involved in Breonna Taylor’s death are fired. AP 
NEWS. 
 
A murderer lives here 
De vier agenten die betrokken waren bij de arrestatie van George Floyd, waarbij hij 
later om het leven kwam, waren de volgende dag ontslagen. Derek Chauvin, de man 
die met zijn knie op Floyd’s nek drukte, werd op 29 mei, vier dagen na het incident 
aangeklaagd voor derdegraads moord en doodslag.  Advocaat Mike Freeman 
reageerde (2020) : ‘Dit is verreweg het snelste dat we ooit een politieagent hebben 
aangeklaagd’. Voordat hij werd aangeklaagd en zijn gevangenisstraf van maximaal 
25 jaar tegemoet kwam, scheidde zijn vrouw van hem.  Ook verzamelden 
demonstranten zich massaal rond zijn huis en droegen shirts met daarop teksten 
als ‘I can’t breathe’.  Zij schreven met verf op zijn oprit ‘A murderer lives here’ en 
‘People don't kill people, cops do' 
Sharp, R. (2020, 28 mei). Protesters write “murderer” outside home of white cop. Mail 
Online. 
Op woensdag 4 oktober 2020 betaalde Derek Chauvin de borgsom van 1 miljoen 
dollar, en werd hij vrijgelaten.  
BBC News. (2020, 7 oktober). Derek Chauvin: George Floyd murder suspect released from 
jail on $1m bail.  
CBS Minnesota. (2020, 29 mei). Former MPD Officer Derek Chauvin In Custody, Charged 
With Murder In George Floyd’s Death.  
De drie andere agenten werden aangeklaagd door medeplichtigheid. Zo ook 
Thomas Lane, wie pas vier dagen agent was op de dag van het incident. Hij 
riskeerde 40 jaar gevangenisstraf, maar is 10 november 2020 vrijgelaten uit de 
gevangenis.  Dit gebeurde nadat hij een borgsom van 750.000 dollar betaalde.  
Quekel, S. (2020, 11 mei) Agent in zaak-George Floyd betaalt 6 ton en komt vrij: ‘Hij 
deed er alles aan hem te redden’. AD 
 
2,5 jaar gevangenisstraf 
Ook de 4 politieagenten die Rodney King hadden mishandeld, werden 14 dagen 
later aangeklaagd wegens slagen en verwondingen met een dodelijk wapen en 
buitensporig geweld. De agenten Stacey Koon en Laurence Powell werden tot 2,5 
jaar gevangenisstraf veroordeeld. Eerder werden de vier agenten vrijgesproken, 
maar dit zorgde voor rellen en plunderingen. Na de vrijspraak volgde er een 



federale aanklacht, omdat ze de burgerrechten van King zouden hebben 
geschonden. Hier werden Koon en Powell door de jury schuldig aan verklaard.  
Trouw. (1993, 5 augustus)  Geen nieuw proces voor agenten die Rodney King aftuigden.  
 
 
Niet aangeklaagd 
Het ministerie van Justitie kondigde aan dat de twee agenten uit Cleveland die de 
12-jarige Tamir Rice hadden doodgeschoten, geen federale strafrechtelijke 
vervolging zouden krijgen. De videobeelden van de schietpartij zou van te slechte 
kwaliteit zijn waardoor het niet mogelijk was om vast te stellen wat er precies was 
gebeurd. Om in dit soort zaken een federale aanklacht in te dienen moet Justitie 
kunnen bewijzen dat de agent opzettelijk de wet heeft overtreden, en dat het geen 
foutje was.  Met deze uitspraak werd de zaak omtrent de dood van Tamir Rice 
gesloten.   
The Associated Press. (2020, 29 december). No federal charges for officers in 2014 fatal 
shooting of Tamir Rice, DOJ says. NBC News.  
5 jaar na het incident waarbij Eric Garner in de nekklem werd gehouden totdat hij 
om het leven kwam, besloot de jury van Staten Island in New York om agent Daniel 
Pantaleo niet aan te klagen. De jury stelde dat de video die gemaakt was van de 
arrestatie niet genoeg bewijs toonde dat Pantaleo opzettelijk buitensporig geweld 
gebruikte tegen Garner. Wel werd Daniel Pantaleo ontslagen.  
Benner, K. (2019, 2 augustus). Eric Garner’s Death Will Not Lead to Federal Charges for 
N.Y.P.D. Officer. The New York Times.  
Ook tegen Darren Wilson, de agent die Michael Brown heeft doodgeschoten werd er 
geen aanklacht ingediend. Na het onderzoeken van het bewijsmateriaal bleek dat 
deze niet kon bewijzen of hij daadwerkelijk een moord had gepleegd volgens de wet 
van Missouri, aldus advocaat Wesley Bell. 
Razek, R. C. (2020, 31 juli). Michael Brown: Missouri police officer who killed the 
18-year-old faces no charges. CNN.  
 
Conclusie 
Van alle duizenden incidenten waarbij politieagenten dodelijk geweld gebruiken 
tegen een zwarte Amerikaan, wordt maar 1,7% van de betrokken agenten 
aangeklaagd. Hiervan wordt maar ¼ ook daadwerkelijk veroordeeld. Zo blijkt dat 
ook uit bovenstaande voorbeelden. Van de zes incidenten die in hoofdstuk 3 werden 
behandeld, zijn er twee agenten aangeklaagd voor mishandeling of moord. Wel 
werden de andere politieagenten ontslagen. Bovendien is het voor agenten 
gemakkelijk om vrij te komen, zo was Derek Chauvin, de man die George Floyd in 
de nekklem hield, weer op vrije voeten na het betalen van de borgsom van 1 miljoen 
dollar.  
 

 
 



 
 

 
Gevolgen van buitensporig politiegeweld tegen zwarten 

 
De gebeurtenissen omtrent politiegeweld tegen zwarte Amerikanen heeft voor veel 
opschudding gezorgd. Hoofdstuk 3 behandelde de meest spraakmakende 
incidenten en welke protesten er door ontstaan zijn, maar niet alleen waren er 
protesten over heel de wereld, er is een aantal jaren geleden zelfs een organisatie 
opgezet om aandacht te vragen voor politiegeweld tegen Afro-Amerikanen. Wat is 
deze organisatie? En waar heeft deze voor gezorgd? 
 
Black Lives Matter 
In 2012 schoot burgerwacht George Zimmerman de ongewapende tiener Trayvon 
Martin dood. Zimmerman werd een jaar later vrijgesproken en dit zorgde voor 
grote verontwaardiging onder de Amerikaanse bevolking.  Burgerrechtenactivist 
Alicia Garza reageerde op deze vrijspraak met een brief op Facebook, gericht op 
zwarte mensen. Zo zegt Alicia (2013): ‘We verdienen het niet om straffeloos te 
worden gedood. We moeten van onszelf houden, en vechten voor een wereld 
waarin zwarte levens er toe doen. Zwarte mensen ik hou van jullie, ik hou van ons. 
We zijn belangrijk. Ons leven doet ertoe’. Deze woorden werden snel opgepikt, en 
kunstenares Patrisse Cullors voegt er een hashtag aan toe: #BlackLivesMatter. Dit 
werd het mantra van het online protest tegen racistisch geweld tegen zwarte 
Amerikanen. Ook schrijfster Opal Tometi voegde zich toe bij de oprichters van deze 
beweging en wilde van Black Lives Matter een platform maken.  
Volgens Opal Tometi is Black Lives Matter een oproep tot actie en een 
mensenrechtenbeweging die systematisch racisme wilt stoppen. 
Het protest verplaatste snel van online platformen naar de straten van Amerika. Dit 
gebeurde nadat agent Darren Wilson, Michael Brown doodschoot. Ook hij werd 
vrijgesproken, zoals uitgelegd in het vorige hoofdstuk. Dit zorgde voor grote 
protesten. Ze begonnen vreedzaam, met mensen die met bloemen op de straten 
lagen, maar het liep snel uit naar confrontaties met de politie. Nu nog steeds zijn de 
demonstraties overdag en ‘s nachts heel anders. Overdag lopen mensen met grote 
groepen door de straten waarbij ze samen dansen, zingen, of met spandoeken 
lopen waar teksten op staan als ‘We are not trying to start a race war, we are trying 
to end one’. Terwijl er veel beelden te zien waarbij mensen ‘s avonds auto’s, huizen 
en winkels in brand zetten of plunderen. Echter is dit niet waar de Black Lives 
Matter organisatie naar streeft. Zij willen juist dat de activisten vreedzaam 
demonstreren.  
NOS. (2020, 6 juni). Dit is het verhaal achter de Black Lives Matter-beweging.  
 
Successen 



Sinds het overlijden van George Floyd hebben 30 steden het gebruik van de 
wurggreep door politieagenten strafbaar gemaakt. Ook krijgt de politie in steden 
als Detroit, Buffalo, Dalles en Charlotte trainingen waarbij ze leren hoe ze moeten 
ingrijpen als hun collega’s buitensporig politiegeweld gebruiken.  
Er zijn verschillende beelden en monumenten verwijderd die gebouwd waren ter 
ere van slavenhouders of confederale leiders. Bijvoorbeeld het standbeeld van 
generaal Thomas Jackson in Richmond, en van president Jefferson Davis in 
Kentucky. Zo heeft Mississippi haar staatsvlag veranderd zodat de vlag van de 
confederatie er niet meer in te zien is. De geconfedereerde staten wilden namelijk 
het recht om slaven te houden in stand houden. Scholen in Denver en Spokane 
hebben hun onderwijs en leerplannen gewijzigd zodat kinderen te maken hebben 
met verschillende auteurs van verschillende afkomsten, en zo de kijk van twee 
kanten op de geschiedenis meekrijgen. Ook sportclubs lijken hun ogen te hebben 
geopend. The National Hockey League, Major League Baseball, National Basketball 
Association en Woman’s National Basketball Association begonnen hun nieuwe 
seizoen met het steunen van Black Lives Matter door middel van protesten, 
toespraken en educatieve video’s .   
Het Washington Football Team heeft na jaren van protest hun logo veranderd. 
Waar je eerst een indiaan op de helmen zag staan, staat nu een rode cirkel met een 
gele W van Washington.  
Menjivar, J. (2020, 13 augustus). Black Lives Matter Protests: What’s Been Achieved So 
Far.  

Maturen, S. (2019). It’s Time for Roger Goodell to Change the Name of the Washington 
Football Team [Foto] 
 
Conclusie 
De incidenten waarbij politieagenten buitensporig politiegeweld gebruikten tegen 
zwarten hebben voor heel wat opschudding gezorgd waardoor er een organisatie 
genaamd Black Lives Matter is ontstaan. Deze mensenrechtenbeweging wilt door 
middel van vreedzame protesten aandacht vragen voor politiegeweld tegen 
zwarten, en er voor zorgen dergelijke incidenten in de toekomst voorkomen. Door 
deze protesten is de wurggreep al in 30 steden strafbaar, zijn er standbeelden van 
verschillende slavenhouders en confederale leiders verwijderd, heeft Mississippi de 



staatsvlag veranderd en steunen diverse sportclubs de Black Lives matter 
organisatie door toespraken te houden en hun leden educatieve video’s over 
racisme te laten zien.  
 

Conclusie 
 
Na het onderzoeken van het politiegeweld tegen zwarten in Amerika, is het 
duidelijk geworden dat de Amerikaanse politie wel degelijk meer en vaker geweld 
gebruikt tegen zwarte Amerikanen dan tegen witte. Zo telde The Washington Post 
in 2016 494 witte doden door politiegeweld  en 258 zwarte doden.  Op het eerste 
gezicht lijkt het alsof er meer witten slachtoffer zijn van dodelijk politiegeweld. 
Echter is maar 13% van de Amerikaanse populatie zwart. Ook is er in augustus 2016 
door het Amerikaanse Ministerie van Justitie in een rapport onthuld dat de politie 
van Baltimore jarenlang zwarte Amerikanen systematisch zou hebben behandeld.  
 
Toch worden 52% van alle moorden in Amerika gepleegd door Afro-Amerikanen, 
dus zij zijn wel degelijk vaker betrokken bij geweld en criminele activiteiten. Dit 
speelt ook een rol in het aantal aanhoudingen van zwarte Amerikanen. Een 
verklaring voor het feit dat zwarte Amerikanen vaker betrokken zijn bij geweld en 
moordzaken, is dat zij door hun huidskleur in het dagelijks leven regelmatig 
worden achtergesteld. Zo komen zij minder makkelijk aan een baan en leven zij 
vaak in armoede waardoor er geen geld is voor eten of spullen. Dit speelt een grote 
rol in het ontstaan van de bendes in wijken waar de zwarte gemeenschap bij elkaar 
woont. Om toch aan geld of eten te komen bewandelen sommige jongeren het 
criminele pad op, met als oorzaak dat zij gediscrimineerd worden en niet 
gemakkelijk aan een baan kunnen komen. Je kunt het dus zien als een vicieuze 
cirkel. Door de racisme is het voor Afro-Amerikanen moeilijker om een baan te 
vinden. Hierdoor wonen zij vaak in armoede en dit er voor zorgen dat sommigen 
participeren aan bendes, waardoor de vooroordelen van zwarten die al bestonden 
nog meer gaan groeien en er hierdoor nog meer racisme tegen zwarten wordt geuit.  
 
Ook zouden de politieagenten in Amerika niet goed genoeg worden getraind. De 
politieopleiding in Amerika duurt vaak tussen de 10 en de 36 weken, waardoor zij 
niet op alle situaties even goed worden voorbereid. Daarnaast zou racisme al in de 
politieacademie worden aangeleerd. 
 
Maar 1,7% van de politieagenten die dodelijk geweld gebruiken tegen een 
Afro-Amerikaan wordt aangeklaagd, en hiervan wordt maar ¼ ook daadwerkelijk 
veroordeeld. Als politieagenten niet gestraft worden voor hun daden en er mee weg 
komen, voelen zij niet de drang om in volgende situaties anders en rechtmatig te 
handelen.  
 
 



 
 
 
Deze vele incidenten waarbij zwarte Amerikanen om het leven zijn gekomen door 
dodelijk politiegeweld hebben gezorgd voor vele protesten en demonstraties door 
het hele land. Zo werd er na de dood van George Floyd in wel 50 landen in de wereld 
gedemonstreerd. Er waren veel vreedzame protesten, maar deze escaleerden al snel 
in plunderingen en vernietigingen. Niet alleen ontstonden er protesten, maar is er 
zelfs een mensenrechten organisatie opgericht, genaamd Black Lives Matter. Deze 
organisatie zet zich in tegen alle vormen van geweld tegen zwarte mensen, 
inclusief politiegeweld en etnisch profileren.  Deze protesten en de organisatie 
Black Lives Matter hebben ook voor positieve veranderingen gezorgd.  Zo is in 30 
steden het gebruik van de wurggreep door politieagenten strafbaar gemaakt. Ook 
krijgt de politie in steden als Detroit, Buffalo, Dalles en Charlotte trainingen 
waarbij ze leren hoe ze moeten ingrijpen als hun collega’s buitensporig 
politiegeweld gebruiken. Verder zijn verschillende beelden en monumenten van 
slavenhouders of confederale leiders verwijderd.  Zo heeft Mississippi haar 
staatsvlag veranderd zodat de vlag van de confederatie er niet meer in te zien is. 
Sommige scholen hebben hun onderwijs en leerplannen gewijzigd zodat kinderen 
te maken hebben met verschillende auteurs van verschillende afkomst, en zo de 
kijk van twee kanten op de geschiedenis meekrijgen. Tot slot begonnen sportclubs 
zoals The National Hockey League, Major League Baseball, National Basketball 
Association en Woman’s National Basketball Association hun nieuwe seizoen met 
het steunen van Black Lives Matter door middel van protesten, toespraken en 
educatieve video’s .   
 
Het excessieve politiegeweld tegen zwarte Amerikanen valt dus te verklaren 
doordat racisme al jaren geleden in de tijd van de slavernij is ontstaan. Hier werden 
zwarte mensen vaak gezien als stompzinnig, minderwaardig en later zelfs als 
crimineel. De bevolking met een witte huidskleur werden gezien als superieur. Deze 
vooroordelen zijn jaren erna nog steeds merkbaar. Zo worden nu nog steeds 
mensen met een donkere huidskleur achtergesteld op het gebied van banen. Een 
tweede verklaring voor het excessieve politiegeweld tegen zwarten is het gebrek 
aan training bij de politieopleiding.Verder zou racisme al in de politieacademie 
worden aangeleerd. Tot slot zijn Afro-Amerikanen vaker betrokken bij 
geweldplegingen dan witte Amerikanen en dit speelt natuurlijk een grote rol in het 
aantal aanhoudingen van zwarte Amerikanen.  

 
 
 

 
 



 
 
 

Discussie 
 
In hoofdstuk 2 wordt er onderzocht naar de oorzaken van buitensporig 
politiegeweld tegen zwarten. Hier wordt er ingegaan op de korte duur van de 
politieacademie. Voor een vervolg zou het interessant zijn om hierin te zoeken en 
hierbij uit te zoeken waarom deze zo kort is. Ook wordt verteld dat de politie al 
racistisch opgeleid zou zijn. Echter was het lastig om hier informatie over te vinden 
en zo is hier minder onderzoek naar gedaan dan dat de bedoeling was. Dit is een 
interessante uitspraak geweest van een oud politieagent en voor een volgend 
onderzoek is dit zeker een interessant aspect om naar te kijken. Wat achteraf ook 
heel interessant was geweest om te onderzoeken, is de vraag of er een apart 
rechtssysteem zou zijn voor zwart en wit en Amerika.  
 
In het hoofdstuk waar de meest spraakmakende incidenten aan bod komen wordt 
er wat verteld over de protesten die hierdoor zijn ontstaan. Wat interessant zou zijn 
geweest is om te onderzoeken hoe Black Lives Matter zich in andere landen 
ontwikkelde wat voor soort protesten dit waren en waar deze in die specifieke 
landen voor hebben gezorgd.  
 
Hoofdstuk 5 focust voornamelijk op de organisatie Black Lives Matter en waar deze 
voor gezorgd heeft. Wat ook had kunnen worden onderzocht waren de invloeden 
van deze protesten onder de bevolking. Zorgden deze voor meer begrip en respect 
tegenover zwarten, of hebben deze juist gezorgd voor een grotere kloof tussen 
zwart en wit? Ook is dit hoofdstuk ingegaan op de successen, maar wat achteraf een 
interessante invalshoek zou zijn geweest is om te kijken naar de negatieve 
gevolgen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Zelfreflectie 
 
Over het algemeen ging het schrijven van dit werkstuk me prima af. Ik vond het een 
erg interessant onderwerp waardoor informatie zoeken en hier een verhaal van 
maken vrij gemakkelijk ging. Wel merkte ik al gauw dat ik niet goed genoeg had 
bedacht wat ik nou echt wil vertellen in mijn profielwerkstuk . Zo begon ik met 
deelvragen die naarmate het onderzoek niet goed bij mijn hoofdvraag aansloten. 
Hierdoor heb ik anderhalf hoofdstuk geschreven die ik vervolgens compleet heb 
verwijderd. Daarom kwam ik aan het eind van mijn profielwerkstuk een beetje in de 
knoop met de tijd, maar gelukkig ben ik vanaf het begin al op tijd begonnen met het 
zoeken naar bruikbare bronnen, en deze had ik allemaal al op een rijtje in een 
document gezet zodat ik deze later gemakkelijk weer terug kon vinden.   
 
Ook was het handig geweest als ik vanaf het begin de profielwerkstuk gids grondig 
had doorgelezen. Deze heb ik wel doorgelezen, maar tijdens het schrijven stuitte ik 
toch op een aantal dingen die ik niet goed had onthouden of doorgenomen. Een 
voorbeeld hiervan is dat je de bronnenlijst op alfabetische volgorde moest zetten. 
Dit heb ik niet vanaf het begin gedaan. Toen ik hier achter kwam moest ik vier 
pagina’s aan bronnen in alfabetische volgorde zetten en dit heeft mij veel tijd 
gekost wat ik beter had kunnen gebruiken voor het analyseren van de 
politieacademie, zoals ik heb vermeld in mijn discussie.  
 
Verder merkte ik tijdens het schrijven op, dat veel bronnen uit het perspectief van 
de zwarte bevolking zijn geschreven. Ik heb geprobeerd om dit zoveel mogelijk te 
vermijden en bronnen te gebruiken die de feiten aangeven, maar omdat het 
racisme een vrij gevoelig onderwerp is bij de Amerikaanse bevolking, is dat erg 
lastig. Zo kwam er uit het merendeel van de bronnen al snel voort dat de zwarte 
bevolking onschuldig is en er bijna nooit een reden was voor een aanhouding, maar 
als je zelf op zoek gaat naar het aantal moorden en geweldplegingen in Amerika 
kom je er al snel achter dat deze vaak worden gepleegd door Afro-Amerikanen. 
Hierdoor merkte ik ook dat ik al snel een negatieve houding aannam tegenover de 
Amerikaanse politie. Dit is door het aantal dodelijke aanhouding die zij 
veroorzaken niet gek, maar om een objectief werkstuk te schrijven was het beter 
geweest als ik meer had gekeken naar hoe het was voor de politieagenten die zich 
in dergelijke situaties bevonden.  

 
Uiteindelijk ben ik heel blij met het gekozen onderwerp. Ik heb er veel van 
opgestoken en zo weet ik meer over de situatie in Amerika wat betreft racisme en 
politiegeweld en dit zal handig zijn bij het volgen van het nieuws en het begrijpen 
van de protesten.  
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Logboek 
 
Datum Uren Problemen/oplossingen Bronnen 

 
31-8-2020 

1,5  Bronnen gezocht die ik kan gebruiken bij 
mijn profielwerkstuk.  

https://www.amnesty.nl/ency
clopedie/racisme-en-rassend
iscriminatie 
 
https://nl.marxisme.be/2019/
07/de-oorsprong-van-racis
me/ 
 
https://www.politieacademie.
nl/kennisenonderzoek/kennis
/mediatheek/PDF/45798.pdf 
 
 

7-9-2020  1,5  Bronnen opgezocht die ik kan gebruiken bij 
mijn profielwerkstuk, en ik heb een klein 
beginnetje gemaakt met schrijven bij 
deelvraag 1.  

https://www.historischnieuw
sblad.nl/de-kloof-tussen-wit
-en-zwart-amerika/ 
 
https://www.ad.nl/binnenlan
d/gekleurde-mensen-hebben
-minder-kansen~a8a9d159/ 
 
https://www.historischnieuw
sblad.nl/de-kloof-tussen-wit
-en-zwart-amerika/ 

21-9-2020  1,5   Documentaire 13TH kijken  DuVernay. A.(2016) 13Th. 
Netflix. 
 

28-9-2020  1,5   Verder werken aan deelvraag 1 
-  Stuk geschreven over wat racisme is  
- Op zoek naar waar racisme vandaan 

komt 

https://www.rtlnieuws.nl/nie
uws/artikel/5179440/politieg
eweld-vs-jacob-blake-georg
e-floyd-blm-black-lives-ma
tter 

5-10-2020  1,5   Op zoek naar bronnen voor deelvraag 2: 
‘Waarom is er vandaag de dag nog steeds 
racisme? 

http://havovwo.nl/vwo/vgs/b
estanden/slavernij.pdf 

12-10-2020  1  Werken aan deelvraag 2   

https://www.amnesty.nl/encyclopedie/racisme-en-rassendiscriminatie
https://www.amnesty.nl/encyclopedie/racisme-en-rassendiscriminatie
https://www.amnesty.nl/encyclopedie/racisme-en-rassendiscriminatie
https://nl.marxisme.be/2019/07/de-oorsprong-van-racisme/
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14-10-2020  1  Documentaire Wit is ook een kleur kijken  Sunny Bergman.(2016) Wit is 
ook een kleur. Via Youtube 

26-10-2020  1  Werken aan deelvraag 1 en opzoek naar nog 
meer bronnen die ik kan gebruiken.  

https://www.ojjdp.gov/ojstatb
b/crime/ucr.asp?table_in=2 
 

29-10-2020  1  Lezen; De wereld in zwart-wit van Institute 
of race relations 

 
 

3-11-2020  1  Deelvragen aangepast en er over gehad met 
meneer van Eijk 

 

8-11-2020  1  Het Geweld van de Amerikaanse Politie/ 
Achtergronden van de L.A. Riots (2017, 
Videoland) kijken 

 

9-11-2020  1  Deelvragen waren aangepast bij de les van 
meneer van Eijk, dus klopte mijn informatie 
niet meer bij de nieuwe deelvragen. Dit 
verwijderd en nieuwe informatie opgezocht 

https://nos.nl/collectie/13842
/artikel/2336756-de-cijfers-z
o-vaak-komt-dodelijk-politi
egeweld-voor-in-de-vs 

12-11-2020  1  Uitwerken deelvraag 1   

18-11-2020  2,5  Uitwerken deelvraag 1  https://www.policefoundatio
n.org/race-and-the-police/ 

19-11-2020  1,5  Uitwerken deelvraag 1 en grafieken gezocht 
met de cijfers van moorden in Amerika 

 

20-11-2020  0,5  Lezen boek van meneer van de Linde   
 

20-11-2020  1,5  Ik heb de deelvraag toch nog aangepast, 
zodat ik hier beter antwoord op kon geven.  

https://www.rtlnieuws.nl/nie
uws/artikel/5179440/politieg
eweld-vs-jacob-blake-georg
e-floyd-blm-black-lives-ma
tter 

23-11-2020  1  Indeling PWS veranderd, voorpagina 
gemaakt.  

 

23-12-2020  1,5  Feedback doorgelezen en dingen zoals 
tussenkopjes, titels aangepast.  

 

4-1-2021  3,5  Deelvraag 1 uitgewerkt. Deelvraag 2 ‘Hoe 
komt het dat er vandaag de dag nog steeds 
racisme’ is verwijderd en een nieuwe 
deelvraag er voor in de plaats bedacht, 
namelijk: Wordt er echt meer politie geweld 
gebruikt tegen zwarten dan tegen witten in 
Amerika? Begonnen met het uitwerken van 
dit hoofdstuk 

http://www.oas.org/en/iachr/
reports/pdfs/PoliceUseOfForc
eAfrosUSA.pdf 
 
https://www.vice.com/nl/arti
cle/4ayw8j/50-voorbeelden-v
an-wit-privilege 

https://www.ojjdp.gov/ojstatbb/crime/ucr.asp?table_in=2
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http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/PoliceUseOfForceAfrosUSA.pdf
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https://www.vice.com/nl/article/4ayw8j/50-voorbeelden-van-wit-privilege


 
https://www.nsmbl.nl/wit-pr
ivilege/ 
 

6-01-2021  2  Ik heb de volgorde van de deelvragen 
veranderd, het leek mij zo logischer. Eerst 
kijken of er duidelijk meer zwarten worden 
vermoord dan witte mensen (staat in vorig 
kopje in mijn logboek vermeld als deelvraag 
2, maar dat is nu deelvraag 1 geworden), 
dan de mogelijke oorzaken, dan een paar 
voorbeelden en tot slot de gevolgen. 
Vervolgens ben ik verder gegaan met het 
uitwerken van de nieuwe deelvraag 1:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8-01-2021  1  Werken aan (nieuwe) deelvraag 1. Gezocht 
naar tabellen die aangeven dat zwarten 
vaker slachtoffer zijn van politie geweld dan 
witten. 

https://www.statista.com/stat
istics/585152/people-shot-to
-death-by-us-police-by-rac
e/ 
 
https://nos.nl/collectie/13842
/artikel/2336756-de-cijfers-z
o-vaak-komt-dodelijk-politi
egeweld-voor-in-de-vs 

10-1-2021  2  Een stuk toegevoegd over de slavernij bij 
hoofdstuk 2. Deelvraag 1 verder uitgewerkt 

https://www.nytimes.com/int
eractive/2019/08/19/magazin
e/history-slavery-smithsonia
n.html 

11-1-2021  1  Bij hoofdstuk 2 nog een alinea toegevoegd 
over de Jim Crow wetten 

https://historiek.net/jim-cro
w-wetten-segregatie-vs/763
23/ 

14-11-2021  2  Ik was niet tevreden met mijn informatie 
over de slavernij. Dit heb ik nog aangepast. 
Ook ben ik verder gegaan met het uitwerken 
van deelvraag 1. 

https://news.northeastern.ed
u/2020/07/16/the-research-i
s-clear-white-people-are-no
t-more-likely-than-black-pe
ople-to-be-killed-by-police/ 
 
https://www.history.com/topi
cs/black-history/slavery#:~:t
ext=However%2C%20many%
20consider%20a%20significa
nt,slave%20ship%20Sao%20
Jao%20Bautista. 
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15-1-2021  1  Documentaire ‘Het Geweld van de 
Amerikaanse Politie/ Achtergronden van de 
L.A. Riots bekeken 

Jennings, T. (2017) ‘Het 
Geweld van de Amerikaanse 
Politie/ Achtergronden van de 
L.A. Riots. Videoland 

17-1-2021  2  Ik vond de spraakmakende incidenten die ik 
bij hoofdstuk 3 had gebruikt niet goed 
genoeg uitgewerkt, dus ik ben op zoek 
gegaan naar bekende incidenten en ik heb 
gekeken naar de gevolgen die zij met zich 
mee brachten, zoals grote rellen.  

https://www.npr.org/2017/04
/26/524744989/when-la-eru
pted-in-anger-a-look-back-
at-the-rodney-king-riots 
 
https://www.rtlnieuws.nl/nie
uws/artikel/1691306/protest-
new-york-om-dood-van-eri
c-garner 
 
https://isgeschiedenis.nl/zoe
ken?zoekwoord=rodney+king
+riots 
 
https://isgeschiedenis.nl/zoe
ken?zoekwoord=rodney+king
+riots 
 
https://nos.nl/op3/artikel/20
05592-tijdlijn-de-rellen-in-f
erguson.html 
 
https://eu.usatoday.com/stor
y/news/2019/08/20/eric-garn
er-timeline-chokehold-death
-daniel-pantaleo-fired/2059
708001/ 
 

18-1-2021  1  Informatie gezocht over de gevolgen en 
protesten na de dood van Breonna Taylor. 
Dit verwerkt in hoofdstuk 3 

https://edition.cnn.com/2020
/09/25/us/breonna-taylor-in
vestigation-protests/index.ht
ml 
 

19-1-2021  1  Informatie gezocht over de dood van 
George Floyd en de gevolgen hiervan in de 
wereld. Dit verwerkt in hoofdstuk 3, 
conclusie geschreven van hoofdstuk 3. 

https://www.parool.nl/wereld
/trump-gooit-olie-op-het-v
uur-na-woede-geweld-en-pl
underingen~b7d97fda/ 
 
https://www.bbc.com/news/w
orld-us-canada-52861726 
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https://www.bbc.com/news/n
ewsbeat-53007952 
 

20-1-2021  1,5  Gezocht naar grafieken die weergeven 
hoeveel zwarten en witten slachtoffer zijn 
van dodelijk en niet-dodelijk politiegeweld. 
Gezocht naar voorbeelden hiervan. Gezocht 
naar de samenstelling van de Amerikaanse 
bevolking, hoeveel procent is wit, hoeveel 
zwart etc. Dit verwerkt in deelvraag 1. 

 

21-1-2021  1  Oriëntatie: Op zoek naar informatie en 
bronnen voor mijn nieuwe hoofdstuk: 
worden politieagenten die zwarte mensen 
hebben neergeschoten rechtmatig gestraft?  

 

24-1-2021  3  De bronnen in APA gezet in de bronnenlijst.     

26-1-2021  2  Ik heb in hoofdstuk 2 nog een tabel gezet 
die het verband weergeeft tussen 
geweldsmisdrijven en politiemoorden per 
stad. Ook heb ik een begin gemaakt aan 
hoofdstuk 4. Ik ben begonnen met het 
schrijven van een inleiding en ik ben op 
zoek gegaan naar een tabel of grafiek die 
aangeeft hoeveel politieagenten worden 
aangeklaagd na het doodschieten of 
vermoorden van iemand.  

https://www.trouw.nl/buitenl
and/agenten-die-breonna-ta
ylor-doodschoten-worden-ni
et-vervolgd-voor-moord~be
db914e/ 
 
https://mappingpoliceviolenc
e.org/ 
 
https://apnews.com/article/b
reonna-taylor-cops-fired-91
0c87438ebc09e74eac8a4f467
8fb63 

27-1-2021  1,5  Bronnen op alfabetische volgorde zetten   

29-1-2021  3  Bronnen op alfabetische volgorde zetten. 
Verder werken aan hoofdstuk 4 

 

30-1-2021  3  Verder werken aan hoofdstuk 4  https://www.ad.nl/buitenland
/agent-in-zaak-george-floyd
-betaalt-6-ton-en-komt-vri
j-hij-deed-er-alles-aan-hem
-te-redden~a060dffd/ 
 
https://www.thesun.co.uk/ne
ws/11723951/derek-chauvin-
george-floyd-minneapolis-p
olice-fired/ 
 
https://minnesota.cbslocal.co
m/2020/05/29/derek-chauvi
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n-arrested-george-floyd-dea
th-minneapolis-police-office
r/#:%7E:text=MINNEAPOLIS
%20(WCCO)%20%E2%80%9
4%20Fired%20Minneapolis,t
hird%2Ddegree%20murder%
20and%20manslaughter. 

1-2-2021  1,5  Kritisch gekeken naar hoofdstuk 1 met 
Rosa. Ik vond hem namelijk aan de korte 
kant en ik wilde nog iets toevoegen maar ik 
wist niet zo goed wat. Hier heb ik samen 
met Rosa even over gebrainstormd. Ook 
stonden de data in mijn bronnenlijst niet 
goed, dus deze heb ik nog even aangepast 

 

1-2-2021  2,25  Ik heb nog wat toegevoegd bij hoofdstuk 1, 
over een rapport wat de Amerikaanse 
Ministerie van Justitie heeft geschreven 
over de politie in Baltimore. Ik heb ook 
gekeken of er juist rapporten zijn die het 
tegenovergestelde zeggen, dat witten vaker 
slachtoffer zijn van politiegeweld dan 
zwarten.  

https://www.justice.gov/opa/f
ile/883366/download 
 
https://www.nemokennislink.
nl/publicaties/hoe-racistisch
-is-de-politie-in-de-vs/ 
 
https://www.trouw.nl/nieuws
/amerikaanse-justitie-politie
-baltimore-discrimineerde-s
telselmatig~b1c3d9d2/ 
 
https://www.nu.nl/weekend/
4293950/worden-er-meer-z
warte-dan-witte-amerikanen
-gedood-politie.html 
 

3-2-2021  1,5   Ik heb de conclusie van hoofdstuk 1 
aangepast. Ook heb ik nog een stuk 
toegevoegd bij hoofdstuk 4 over de agenten 
die betrokken waren bij de dood van george 
floyd, en een stuk over de agenten die Tamir 
Rice hebben doodgeschoten, en dat deze 
niet zijn aangeklaagd voor moord.  

https://www.nbcnews.com/ne
ws/us-news/no-federal-char
ges-officers-2014-fatal-shoo
ting-tamir-rice-doj-n125250
6 
 
https://www.dailymail.co.uk/
news/article-8364135/A-mur
derer-lives-Protesters-brand
-home-white-cop-George-Fl
oyds-death.html 
 
https://www.bharattimes.co
m/2020/06/11/derek-chauvin
-wont-get-40-years-in-jail/ 
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4-2-2021  1  Gewerkt aan hoofdstuk 4: 
- Stuk toegevoegd over Eric Garner 
- Stuk toegevoegd over Derek 

Chauvin, die agent die 
verantwoordelijk is voor de dood van 
George Floyd 

https://www.nytimes.com/20
19/07/16/nyregion/eric-garne
r-case-death-daniel-pantale
o.html 
 
https://www.forbes.com/sites
/tommybeer/2020/10/07/dere
k-chauvin-accused-in-killin
g-of-george-floyd-released-
from-jail-after-posting-1-m
illion-bond/?sh=3081dce32cb
2 
 

5-2-2021  4  Nog stukken toegevoegd aan hoofdstuk 4 
over andere agenten en incidenten. 
Documentaire gekeken genaamd LA 92 op 
netflix, van Daniel Lindsey 

https://www.trouw.nl/nieuws
/geen-nieuw-proces-voor-ag
enten-die-rodney-king-aftui
gden~b37b6538/#:~:text=LO
S%20ANGELES%20(AP)%20
%2D%20Er,de%20mishandel
ing%20van%20Rodney%20Ki
ng.&text=Koon%20en%20Po
well%20worden%20ervan,zij
n%20aanhouding%20te%20
hebben%20afgetuigd. 
 
https://edition.cnn.com/2020
/07/30/us/ferguson-missouri
-michael-brown-darren-wils
on-no-charges/index.html 

6-2-2021  2  Tekst opnieuw doorgelezen en typefoutjes 
of niet kloppende zinnen aangepast. Ook 
stonden de bronnen niet overal nog goed 
aangegeven 

 

7-2-2021  1  Oriëntatie: op zoek naar bronnen en 
informatie voor het schrijven van hoofdstuk 
5 

https://nos.nl/op3/collectie/1
3842/artikel/2336375-dit-is-
het-verhaal-achter-de-black
-lives-matter-beweging 
 
=https://www.dosomething.o
rg/us/articles/black-lives-ma
tter-protests-whats-been-ac
hieved-so-far 
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Totaal: 82,75 
 

https://www.thenation.com/a
rticle/society/redskins-racist
-roger-goodell/ 

7-2-2021  3  Bronnen lezen en filmpjes kijken over black 
lives matter en hoofdstuk 5 schrijven, over 
hoe black lives matter is begonnen en waar 
het allemaal voor heeft gezorgd.  

 

7-2-2021  3  Hoofdstuk 5 uitgewerkt. Begonnen aan het 
maken van mijn voorblad. Hij was perfect 
en toen kon ik hem niet meer downloaden 
dus uiteindelijk heb ik 1 uur gewerkt aan een 
voorblad voor niks. Inhoudsopgave 
gemaakt.  

 

8-2-2021  1,5  Voorblad gemaakt. Voorwoord en inleiding 
geschreven. 

 

8-2-2021  1   Pws nog even doorgelezen 
- Typefoutjes aangepast 
- Data van bronnen aangepast, 

stonden nog niet overal goed 
- Niet lekker lopende zinnen 

aangepast  

 

8-2-2021  1,5  Er waren nog geen bronnen in mijn logboek 
vermeld, dus dit heb ik gedaan door middel 
van de geraadpleegde data die bij de 
bronnen stond in mijn bronnenlijst.  

 

9-2-2021  1  Conclusie van mijn profielwerkstuk 
geschreven 

 

12-2-2021  2  Zelfreflectie en discussie geschreven. 
Profielwerkstuk nog een laatste keer 
doorgelezen om te kijken of er echt geen 
spelfouten meer tussen zitten en of alles 
wel duidelijk is.  

 

12-2-2021  1  Vanmiddag had ik niet mijn gehele 
profielwerkstuk doorgelezen dus ik heb nu 
nog doorgelezen en verbeterd  wat ik 
vanmiddag niet heb kunnen doen.  
 
Logboek toegevoegd aan het document van 
mijn verslag. Lay-out rechtgezet.  
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