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Amsterdam Alternative is 

voortgekomen uit de 
tegencultuur en de vrije ruimten 

van de stad en staat voor 
collectieve actie en radicaal 

politiek debat ten behoeve van 
een wenselijke toekomst voor de 

velen, niet de weinigen. 



 

 

Op 13 augustus werd in Amsterdam een demonstratie gehouden om 
gerechtigheid te eisen voor Sammy Baker. Dit gebeurde precies een 
jaar nadat de jonge Duitse toerist door 2 politieagenten werd 
vermoord in een binnentuin in Slotervaart. 
 

Op vakantie in Amsterdam kreeg de jonge social media influencer een psychose nadat hij met 
zijn vrienden een spacecake had gegeten. In een verwarde mentale toestand liep hij weg en 
was ongeveer 48 uur lang nergens te vinden. Bezorgd kwam zijn moeder uit Duitsland over 
om hem te helpen zoeken. Zijn vrienden en familie belden de politie om hen te helpen Sammy 
te vinden. Uiteindelijk lokaliseerden zij de jonge en verwarde man in een binnentuin in 
Nieuw-West, waar hij om medische hulp schreeuwde en een zakmes tegen zijn eigen keel 
hield. Hoewel de psycholance al ter plaatse was, weigerde de politie de jongeman de 
medische hulp die hij nodig had en waar hij om vroeg. In feite probeerden ze de situatie op te 
lossen door Sammy te omsingelen met 8 politieagenten en een hond op hem los te laten. Ze 
beantwoordden een verwarde man met geweld en, uiteindelijk, moord. Dit geval geeft een 
extreem geval weer van de onbekwaamheid en geweld dat inherent is aan het politie-instituut. 

 

Een jaar later is het duidelijk dat zowel de Nederlandse politie als justitie de moordenaars 
willen beschermen. De gevestigde orde is niet geïnteresseerd in het vertellen van het hele 
verhaal. Dit blijkt duidelijk uit de desinformatie-campagne van politieambtenaren. Niet alleen 
hebben zij in de media schaamteloos gelogen over de grootte van het mes dat Sammy bij zich 
had - zij hielden vol dat hij een 30 cm lang check mes had, terwijl hij in werkelijkheid slechts 
een klein zakmes had met een lemmet van 7 cm - maar zij deden ook alsof hij er een 
wetshandhaver mee had neergestoken. Dit werd later weerlegd met een video waarop 
duidelijk te zien was dat hij het zakmes op zijn eigen keel richtte. Ook bleek uit de autopsie 
van het vest van de politieman dat Sammy niemand had neergestoken. Toch werden deze 
leugens meer dan vier maanden lang in de Nederlandse en Duitse media verspreid, waardoor 
de jongeman ten onrechte als een misdadiger werd afgeschilderd en de hoop op gerechtigheid 
verder afnam. Tot slot blijft Paauw de familie de betrokkenheid van een psycholoog bij het 
onderzoek ontzeggen onder het wankele voorwendsel dat deze persoon te kritisch zou zijn 
over het politiewerk. 

 

De desinformatie-campagne werd uiteindelijk op cynische wijze gesteund door de openbare 
aanklager die de familie van het slachtoffer een officieel onderzoek naar het gebeurde 
ontzegde. Er zal geen gerechtigheid geschieden door de staat. Dit laat de familie geen andere 
keuze dan een civiele rechtszaak aan te spannen tegen de moordenaars. De beslissing van de 
openbare aanklager is bijzonder verbazingwekkend, aangezien de verklaringen van de agenten 
ter plaatse zeer tegenstrijdig bleken te zijn. Zij negeerde dit verdachte gedrag echter en 
weigerde verder cruciale getuigenissen van civiele ooggetuigen te horen. De rechterlijke 
macht vertrouwt (verwarrende) politieverklaringen boven die van burgers. Dit is duidelijk in 
strijd met de scheiding der machten waarop een democratie verondersteld wordt te zijn 
gebouwd. 

 



 

 

De mars was een krachtige demonstratie van solidariteit, die reikte van de Dam tot de plaats 
waar Sammy Baker werd vermoord. Een paar honderd mensen en Sammy's familie kwamen 
samen om de jongeman te herdenken en zich te verzetten tegen het geweld van de politie. Het 
zal niemand verbazen dat de politie en de gemeente hun belofte braken om niet 
buitenproportioneel aanwezig te zijn bij deze demonstratie. Tijdens de hele mars werden de 
demonstranten namelijk gefilmd door een politiebusje dat voor de stoet stond opgesteld, ze 
werden ook omringd door politieagenten en zelfs geïnfiltreerd door vele undercoveragenten. 
Kritiek uiten op het politiewerk lijkt repressie van het staatsapparaat uit te lokken. Dit vormt 
een ernstige bedreiging voor een gezond democratisch debat en brengt de groeiende machts-
asymmetrie tussen de staat en het maatschappelijk middenveld in westerse liberale 
democratieën aan het licht. 

 

Hoewel zelfs het hoofd van de politie, Frank Paauw, uiteindelijk zinspeelde op het feit dat wat 
Sammy overkwam niet duidelijk zelfverdediging was, bestaat zijn visie om de situatie te 
verbeteren erin de politie meer geld toe te kennen en toegang te geven tot een breder gamma 
van wapens. In tegenstelling tot wat Paauw insinueert, was wat met Sammy gebeurde echter 
niet het gevolg van een gebrek aan middelen, aangezien zelfs de juiste medische hulp ter 
plaatse was. Het promoten van meer wapens voor een betere politie is een uiterst gevaarlijke 
ideologie die, wanneer gevolgd, heeft bewezen het geweld waaraan de politie burgers 
onderwerpt verder te doen toenemen. Om een einde te maken aan dergelijke tragedies in de 
toekomst, is het van cruciaal belang om op te staan tegen dergelijk vertoon van geweld. Dat is 
nu meer dan ooit van belang, omdat de instelling meer macht krijgt. Politieagenten kunnen en 
mogen zich niet bezighouden met geestesziekten. Alleen sociale en medische hulp zijn 
geschikte antwoorden op geestelijk lijden. 
 
Bronnen:  

www.parool.nl/amsterdam/politiechef-paauw-over-dood-verwarde-man-geen-diender-wil-
iemand-
neerschieten~b58555f3/?fbclid=IwAR0pLe6phbug0tDmNI9YMLDVKNxilqsqSqrvm3WVz
NgM9Zq8ozGyRWS89pI 
> Paauw die zegt dat een politieagent werd neergestoken in vest + de toegang tot een breder 
gamma van wapens voor de politie te bevorderen 
 
www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/agenten-die-verwarde-duitse-influencer-doodschoten-
handelden-uit-noodweer~b6fc8986/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.indymedia.nl%2F 
> hoofdartikel dat het aanvankelijke verhaal van de politie ontkracht 
 
www.youtube.com/watch?v=3rS9TABmRGM 
> AT5-video van de demo waar je ook de video kunt zien van Sammy die het mes tegen zijn 
eigen keel zet. 
 
www.giessener-allgemeine.de/panorama/amsterdam-influencer-sammy-erschossen-wetzlar-
eltern-statement-instagram-obduktionsbericht-zr-90024611.html 
> artikel in het Duits waaruit blijkt dat het mes van 30 cm eigenlijk 8 cm was en dat Sammy 
B. de politieman niet in zijn vest stak 
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