Colofon
Aart van der Gaag (commissaris 100.000
banen VNO/MKB/LTO)
Adelheid Roosen (theatermaakster)
Arie Raaphorst (webredacteur)
Ben Jeurissen (ondernemer)
Bénédicte Ficq (advocaat)
Clarissa Loudon (human resource manager)
Ella Vogelaar (voormalig minister)
Farah Karimi (dir. Oxfam Novib)
Frank van Vaalen (machinist NS)
Gerard Kruijff (docent software)
Harry Starren (decaan Nederlandse school)
Hedy d’Ancona (feministe, politica)
Jurjen Pen (advocaat)
Jurriën Koops (econoom)
Nazmiye Oral (theatermaakster)
Nettie Klompsma (woordvoerder gasverzet
Groningen)
Nicolas Mansfield (dir. Nationale Reisopera)
Rob Kars (dir. Van Harte restaurants)
Tofik Dibi (ex-Kamerlid)
Wouter Waleson (ex-FNV-bestuurder)
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Jaarverslag 2017
Stichting Nederland: Wereldland
De Stichting Nederland: Wereldland werd op 8 juni 2017
opgericht met de bedoeling de kennis over de grondslagen van
de rechtsstaat onder de burgerij te verdiepen en in actie te
komen wanneer de rechtsstaat aangetast wordt. Voor de
notariële oprichting van de stichting kozen de initiatiefnemers
Hotel De Wereld in Wageningen omdat daar op 5 mei 1945 de
Nederlandse rechtsstaat werd hersteld door de capitulatie van
de Duitse bezettingsmacht.
De stichting is de voortzetting van het gelijknamige
burgerinitiatief dat in de aanloop van de verkiezingen van 15
maart 2017 opriep te demonstreren voor bescherming van de
grondwettelijke vrijheden. Directe aanleiding was de verkiezing
van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten en de
verheugde reactie hierop van populistische partijen in Europa.
Het initiatief kreeg steun van een aantal bekende en minder
bekende Nederlanders (zie colofon).
Voornamelijk als resultaat van werving van geïnteresseerden via
Twitter en Facebook meldden zich in februari en maart 2017
ongeveer 250 mensen die op de hoogte wilden blijven. Uit deze
groep werden ruim twintig mensen bereid gevonden zich in te
zetten. Een inzameling bracht rond € 1.500,- op, bestemd voor
het drukken van affiches en flyers.
De eerste activiteit betrof deelname aan een demonstratie op
11 maart in Amsterdam, waartoe in het begin van het jaar was
opgeroepen door de Womens March on Amsterdam en waarbij
een aantal andere groepen zich aansloten (onder meer Ieder1
en het Comité 21 maart). Nederland: Wereldland legde daarbij
eigen accenten, met name op de verworvenheden van de
rechtsstaat: een leven in vrijheid, gelijke rechten, een
grondwettelijk verbod op discriminatie, vrije verkiezingen,
onafhankelijke rechters en journalisten, vrijheid van
demonstratie en vereniging, feiten en wetenschap worden
erkend als grondslag voor de inrichting van de samenleving. De
initiatiefgroep benadrukte dat ze geen binding met politieke
partijen heeft.
Aan de demonstratie deden naar schatting 15.000 mensen mee,
waaronder enkele honderden onder de vlag van Nederland:
Wereldland.
Leden van de initiatiefgroep verspreidden flyers op enkele
andere bijeenkomsten in het kader van de verkiezingen van 15

maart. Er werd een website ingericht en accounts gemaakt op
Twitter, Facebook en Instagram.
Na de verkiezingen is gewerkt aan de formele oprichting van de
stichting, die op 8 juni zijn beslag kreeg. De stichting streeft
naar erkenning door de belastingdienst als ‘algemeen nut
beogende instelling, anbi).

www.nederlandwereldland.nl
info@nederlandwereldland.nl
@NLWereldland
Nederland Wereldland
nederland_wereldland
Nederland Wereldland

Na de zomervakantie is door het stichtingsbestuur gewerkt aan
een plan voor voortzetting van de activiteiten. Hierover zal
bericht worden op de website van de stichting. De eerste
aanleiding voor activiteiten kunnen de
gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart zijn. Via de social
media en de website wil de stichting reageren op uitingen van
politici in het kader van de verkiezingscampagne die betrekking
hebben op rechtsstatelijke onderwerpen. Geprobeerd zal
worden de groep van geïnteresseerden uit te breiden en deze
mensen te stimuleren om deel te nemen aan het
maatschappelijke debat over de stand van zaken met de
rechtsstaat.

