CONCEPT
JAARVERSLAG OVER 2013
N.B.: Dit verslag loopt tot de jaarvergadering van 18 maart.
Structuur en voortbestaan Haags Vredesplatform
Dit verslag begint met de jaarvergadering van 3 maart 2013, waarin het voortbestaan van het Haags
Vredesplatform ter discussie werd gesteld. Het bestuur werd formeel ontbonden en de vereniging
besloot geen formele ledenvergaderingen meer te houden. Er werd een comité gevormd, dat de
administratieve werkzaamheden van het HVP zou voortzetten en naar middelen zou zoeken om nieuwe
leden aan te trekken. Daarvoor was propaganda en waren er acties nodig, terwijl er ook contacten
moesten worden gemaakt.
In het comité hadden zitting Jan Bervoets, Gerrit Frijstein, Boyd Noorda, Ron van de Ridder en Frank
Willems. Dit comité heeft op 10 september nog de leden bijeengeroepen voor een vergadering. Een van
de plannen die daar werden genomen was de poging een nieuw vredesdiner op te zetten, maar dit is
wegens de te verwachten kosten niet doorgegaan.
Externe betrekkingen en contacten
Vredesmedia en vredesmagazine
De vereniging Vredesmedia is een samenwerkingsverband van het HVP, het Humanistisch
Vredesberaad, PAIS, WILPF, Vrouwen voor Vrede, AMOK en Stop Wapenwedloop. Samen geven zij
het tijdschrift Vredesmagazine uit. Voor het Haags Vredesplatform heeft Jan Bervoets zijn plaats in de
redactie ingenomen. Na de afsluiting van de 6e jaargang hebben de eindredacteuren Kees Kalkman en
Boudewijn Chorus hun werkzaamheden teruggetrokken. Jan neemt nu met afgevaardigden van PAIS
en het Humanistisch Vredesberaad deel aan een voorlopige comité dat in afwachting van een vervanger
de eindredactie van het nummer regelt.
De Vereniging Vredesmedia verzorgt een digitaal blad Vredesnieuws en verspreid in samenwerking
met Sociamedia vredesberichten op de Vredessite. In het afgelopen jaar is hierover overeenstemming
bereikt.
Comité Oorlog is geen Oplossing.
Op maandag 7 januari sloot het HVP zich aan bij een landelijk anti-interventiecomité van diverse
vredesorganisaties, dat de naam aannam van Oorlog is geen Oplossing. Doel was actie te voeren tegen
interventies in Syrië. Het comité bestond uit vredesbewegingen en organisaties tegen imperialisme. Het
organiseerde demonstraties tegen de plaatsing van patriotraketten in Turkije en besloot regelmatig
bijeen te komen om contra-informatie te geven over de situatie in Syrië. De consensus was afwijzing
van interventie, en deze consensus hoopte men ook in het parlement te bereiken. Maar er was geen
eenheid van opvatting over hoe men de ‘solidariteit met het Syrische volk’ moest uitleggen. De steun
aan Assad die door enkele organisaties werd voorgestaan werd een onderwerp van ernstige discussie.
Het comité speelde geen hoofdrol meer toen op 31 augustus in Den Haag door een nieuw antiinterventiecomité van verschillende organisaties een demonstratie tegen interventie in Syrië hield naar
aanleiding van dreigingen van de VS en de EU als gevolg van een gifgasbom op de bevolking van
Damascus. Het initiatief werd in Den Haag door een andere generatie overgenomen, die zowel de VS
als Rusland op hun verantwoordelijkheid wezen en pro-Assad leuzen probeerde te weren. Tot een
Westerse interventie kwam het niet omdat er – mogelijk deels van Russische zijde, deels uit
nauwkeuriger onderzoek - aanwijzingen kwamen die tot ernstige twijfel leidden over de
verantwoordelijkheid van de Syrische regering en de vrees ontstond dat met name Al Quaeda van
interventie zou profiteren. Een laatste vergadering vond in oktober plaats met twee aanwezigen.
De Syrische kwestie had grote belangstelling. Een discussieavond van Peyman Jafari over de politieke
verhoudingen in Syrië voor het Kritisch Kollektief in de Haagse Hoogeschool trok 250 bezoekers. .
ICAN-No Nukes
No Nukes is een zelfstandig opererende studiegroep binnen IKV-Pax Christi, dat onlangs zijn naam
heeft veranderd in Pax. De organisatie streeft naar afschaffing van kernwapens, getrouw aan de leuze
‘Alle kernwapens de wereld uit – om te beginnen met Nederland’. De groep functioneert als de
Nederlandse afdeling van het Internationale Comité voor de Afschaffing van Nucleaire Wapens ICAN,
dat een internationaal verbod op nucleaire wapens wil bewerkstelligen. naar voorbeeld van verboden op
chemische en biologische wapens. Volgens een uitspraak van het Internationaal Gerechtshof is het

gebruik en de dreiging met atoomwapens – met name op stedelijke bevolkingen – een oorlogsmisdrijf.
De ICAN heeft dit jaar internationale conferenties gehouden in Oslo en Mexico, waarin voornamelijk
uitwisseling van inflromatie heeft plaats gevonden over de gevolgen van de atoombom. De Nederlandse
afdeling komt regelmatig bijeen en bestaat uit delegaties van vredesbewegingen, waaronder het HVP.
Campagne tegen de wapenen gaf in samenwerking net No Nujes een rapport Fatsoernlijke banken uit,
waarin werd nagegaan welke banken in kernwapenproducerende bedrijven investeerden. De uitreiking
van het rapport aan de Tweede Kamer op 14 februari ging gepaard met een door de demonstranten
gezonden mini-opera op het Plein.
Het Haags Vredesplatform heeft tijdens de herdenkingsdagen van de atoombom op Hiroshima (5
augustus) en Nagasaki (9 augustus) samen met Tribunaal voor de Vrede en antimilitaristen uit
Amsterdam een vijfdaagse demonstratie gehouden voor het gebouw van de Hoge Raad. Hierbij werd
geprotesteerd tegen een uitspraak van de Raad, die het gebruik van atoomwapens in bepaalde
omstandigheden gerechtvaardigd achtte. Daarmee rechtvaardigde hij – anders dan in Groot Brittannië dat burgerlijke ongehoorzaamheid tegen instandhouding van de bom, zoals in Volkel, niet was
toegestaan om een redelijk doel te bereiken. De geschiedenis zal dit als collaboratie veroordelen.
2Dh5
In mei besloot het organisatiecomité van het jaarlijkse 2 Dh5-festival van activisten en
werelversleutelaars Den Haag aan te wijzen als plaats waar het zou worden gevierd. Als datum gold het
derde weekend in november, dus de 15e-17e van deze maand. Het HVP besloot aan dit festival mee te
doen en een workshop te organiseren om contacten te maken met andere activisten voor gezamenlijke
acties en mogelijke overname van het platform. Het organiseerde een eigen workshop Mobilisatie tegen
oorlog, waarin gelegenheid was ook andere thema’s in te voeren. In augustus werd een locatie
gevonden en kon het programma worden opgesteld. Maar het festival moest worden uitgesteld wegens
samenvallen met een internationale manifestatie in Amsterdam. Het werd uiteindelijk gehouden op 31
januari – 2 februari 2014..
Tijdens de workshop Mobilisatie tegen oorlog, die op 1 februari werd gehouden, kwamen naast een
voordracht over het HVP twee acties op het programma: de Nuclear Securitiy Summit en acties tegen
drones, uitmondend op een anti-dronesdag op 4 november. Op deze bijeenkomst werd besloten
vervolgbijeenkomsten te houden over acties tijdens de NSS-top in Den Haag. Deze bijeenkomsten
werden ook bijgewoond door afgevaardigden bij ICAN-No Nukes.
Publiciteit en acties
Het Haags Vredesplatform voert geen zelfstandige acties meer. Wel verleent het faciliteiten voor acties
die ze met andere organisaties samen voert. Hiervan zijn er reeds enkele vermeld. Rest ons nog:
Een actie op 22 januari samen met een comité tegen administratieve detenties van Palestijnen ter
ondersteuning van hongerstakingen.
Het honderdjarig bestaan van het Vredespaleis was aanleiding om een nummer van de Vredeskoerier
geheel te wijden aan de herdruk van een solovoordracht van Herman Heijermans, waarin dit paleis
wegens het uitbreken van de oorlog in 1914 als faillissementsboedel ter veiling werd aangebonden. Op
3 oktober hield Jan Bervoets tijdens een herdenkingsavond van het Vredespaleis in de Openbare
Bibliotheek aan het Hobbemaplein een propagandalezing voor het HVP. Omdat het tegelijkertijd de
geboortedag van Gandhi was, voor een nagenoeg Hindostaans gehoor,
Kans op voortzetting?
De gezanenlijke actie die wordt georganiseerd in het kader van de NSS in Den Haag heeft geleid tot
verdergaande contacten van het HVP met andere organisaties en initiatieven van jongere generaties.
Het HVP kan worden voortgezet als zij de fakkel overnemen en continuïteit weten te garanderen. Het
potentiëel is aanwezig maar de vraag is of de komende generaties zich in onze organisatie herkennen
en een kader vinden om van daaruit zelf de mobilisatie tegen de oorlog voort te zetten.
Het komende jaar zal hierop antwoord moeten geven.

