
Elk woord een vonk 

Infoavonden/boekpresentaties: “De staat der Neeederlanden tegen Joke K.” 
Op verschillende avonden/middagen de komende weken doen wij een info-tour over “de zaak Joke K.” Het 
betreft hier tevens de presentatie van een boekje dat de Steungroep 13 September over deze zaak uitbrengt. 
De “zaak Joke K.” betreft de strafzaak die de Staat der Neeederlanden tegen publiciste en activiste Joke 
Kaviaar al in 2011 heeft aangespannen wegens door haar gepubliceerde artikelen waarin zij stelling nam 
tegen de onderdrukking en vervolging van vluchtelingen. Die leidde tot veroordeling en via hoger beroep 
uiteindelijk tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden. Die is wegens een andere actie tegen
de gezinsgevangenis in Kamp Zeist onvoorwaardelijk geworden en wegens die actie kwamen er nog twee 
weken bovenop. (Tenuitvoerlegging is nu inmiddels zeer nabij of al gaande) 
Het boekje dat de Steungroep – in 2011 al gevormd om solidariteit te organiseren tegen deze repressieve 
aanval op Joke Kaviaar, op ons allemaal – nu uitbrengt, bevat de teksten waar Joke Kaviaar voor veroordeeld
is, haar verklaringen tijdens betreffende rechtszittingen, een aantal door anderen naar aanleiding van deze 
zaak geschreven stukken en steunbetuigingen, Dat wordt voorafgegaan door een overzicht van de gang van 
zaken. De uitgave is bedoeld om aandacht voor de zaak te vragen, informatie erover te verstrekken maar ook 
als fundraiser. 
Op de informatieavond/middag zullen mensen van de Steungroep het boekje presenteren, vertellen over de 
zaak , de noodzaak van solidariteit bepleiten en aangeven hoe we die solidariteit vorm kunnen geven. 
De avonden/middagen die tot nu toe georganiseerd zijn: 

26 januari 2019 
Nieuwland, 20.00 uur 
Pieter Nieuwlandstraat 93, 1093 XN Amsterdam 

03 februari 2019 ACU, 17.30 uur 
Voorstraat 71, 3512 AK Utrecht 

08 februari 2019 
Vrijplaats 20.00 uur inloop, 20.30 uur begin programma 
Middelstegracht 36, 2312 TX Leiden 

09 februari 2019 
Poortgebouw 20.00 uur 
Stieltjesstraat 38, 3071 JX Rotterdam 
Mee-eten vanaf 18.30 uur op donatie basis (aanmelden hoeft niet) 

15 februari 2019 
Hengelo 
Eten vanaf 18.00 uur, infoavond om 19.00 uur Adres en opgeven eten via: actwente@gmx.com 

28 februari 2019 
De Opstand 19.00 uur 
Beatrijsstraat 12, 2531XE, Den Haag 
Mee-eten vanaf 17.30 uur, aanmelden voor eten: 070 399 7455 

02 maart 2019, 
Dagcafé de Klinker 13.00 uur 
Van Broeckhuysenstraat 46, 6511 PK Nijmegen 
Mee-eten om 18.30 uur? Geef je de dag zelf op via: 024-360520 

Zie voor verdere avonden: plaats/datum/tijd tzt de agenda van indymedia en de website van de Steungroep:
https://13-september.nl/


