
Ingezonden brief over het recht op demonstreren, als inbreng bij agendapunt ‘F Demonstratie A12 
(RIS314474)’ van de vergadering van de gemeenteraad van Den Haag op 9 maart 2023

Geachte voorzitter, geachte raadsleden, 

Dit schrijven is namens een groot aantal maatschappelijke organisaties gericht aan de  leden van de 
gemeenteraad van Den Haag en burgemeester van Zanen. Omdat wij er groot belang aan hechten 
dat het recht op demonstratie juist in de Hofstad – de zetel van regering en ministeries – optimaal 
gerespecteerd wordt. 

Als onderdeel van wereldwijde bewegingen ervaren we helaas maar al te vaak dat de inperking van 
het recht op demonstratie een glijdende schaal is. 

Tijdens de vorige gemeenteraad hoorden we de getuigenissen van twee insprekers van wie de 
partners actief zijn bij Extinction Rebellion. Eén van hen was geconfronteerd met de arrestatie van 
haar partner, de ander met een huiszoeking in de vroege ochtend. Zij gaven aan hoe ingrijpend deze 
gebeurtenis was in hun persoonlijke leven, het leven van hun kinderen en in hun directe omgeving. 
Ook anderen leven nu met de angst om opgepakt te worden. Het is zorgelijk dat arrestaties zoals die 
voorafgaand aan de demonstratie van 28 januari, nu al toekomstige acties in de kiem zouden kunnen
smoren.

Want de klimaatcrisis is een urgent probleem, dat grote veranderingen in de samenleving vereist. Die
veranderingen zullen alleen plaatsvinden als vreedzame maatschappelijke bewegingen zich op 
allerlei manieren in het publiek debat kunnen manifesteren. 

Als maatschappelijke organisaties organiseren we zelf ook regelmatig demonstraties, zoals de 
Klimaatmarsen. Tegelijkertijd zien we hoe belangrijk het is dat er ook andere geweldloze vormen van 
actie zijn – want alleen dan is er een kans om het debat in de samenleving zo te beïnvloeden dat er 
ook daadwerkelijk tot de hoognodige klimaatactie wordt overgegaan.

Wij vragen daarom met klem aan u, burgemeester van Zanen en leden van de gemeenteraad, om het
recht op demonstratie in Den Haag te koesteren. Het publieke debat in Nederland heeft vreedzame 
acties zoals die van XR nodig. We willen erop kunnen vertrouwen dat het recht op demonstratie bij u 
in veilige handen is en bedanken u voor uw blijvende aandacht voor dit belangrijke onderwerp. 

Hoogachtend, 

Daniëlle Hirsch (Both ENDS); Evelijne Bruning en Annelies Kanis (The Hunger Project); Donals Pols 
(Milieudefensie); Andy Palmen (Greenpeace Nederland), Harmen Niemeijer (Micha Nederland), Laila 
Ait Baali (WO=MEN Dutch Gender Platform), Rolien Sasse (PAX), Anna Schoenmakers (De Goede 
Zaak), Marjan Minnesma (Urgenda), Kees Zevenberger (Cordaid), Robbert Bodengraven 
(Humanistisch Verbond), Marit May (ActionAid), Lisette Meddens (Fossielvrij NL), Garance Reus (Plan 
International), Winnie Oussoren (Milieudefensie Jong), Jens van Tricht (Emancipator), Ineke 
Zeldenrust (Schone Kleren Campagne/ Clean Clothes Campaign), Jacqueline Lampe (RNW Media), 
Laura Hassler (Musicians Without Borders), Liana Hoornweg (Partos), Bert van der Woerd 
(ClimateStewards), Julie Verhaar (Terres des Hommes), Kisten Meijer (Helsinki Committee), Christy 
Aikhorin (WECF), Carmen van Zantwijk (Youth for Climate NL), Mark Boode (Teachers for Climate), 
Jorien de Lege (WISE Nederland), Corina van Arnhem (Grootouders voor het Klimaat), Femke Sleegers
(Social Tipping Point Coalition), Babs Verhoeve (Stop Ecocide NL), Neera van der Geest 
(FairClimateFund), Fiona Dove (Transnational Institute), Christine Kuiper (Klimaatmoeders), Jorieke 
van der Stelt (Planetary Health Hub NL), Bernadette Kuiper en Matthea de Jong (We Are Warming 
Up), Harry Hummel en Wim Nusselder (de Klimaatwakers)


