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DEN HAAG - De 25-jarige Iskandar Bwefar was zaterdag speciaal vanuit Zwolle afgereisd naar
Den Haag om de veteranen te eren die aan de zijde van zijn vader in West-Papoea hadden
gevochten. De freelance communicatiespecialist had absoluut niet verwacht dat hij
Veteranendag grotendeels in de cel zou doorbrengen.
Iskandar's inmiddels overleden vader is geboren op West-Papoea en werkte voor de
Nederlandse inlichtingendienst. Hij bracht de Indonesische paratroepers in kaart die het eiland
wilden innemen. Nederland had West-Papoea onafhankelijkheid beloofd, maar zwichtte begin
jaren 60 voor internationale druk en droeg de provincie over aan Indonesië.

De familie Bwefar vertrok in 1962 naar Nederland waar jaren later Iskandar als nakomertje werd
geboren.

Steunbetuigen

'Nadat mijn vader overleed ben ik me gaan interesseren voor de geschiedenis van Papoea
Nieuw-Guinea', vertelt Iskandar. 'Toen ik deze week in de krant las dat de veteranen de
Morgenster niet meer mee mochten dragen, besloot ik naar Den Haag te gaan om mijn steun te
betuigen.'
De Morgenster, de vlag van onafhankelijk Papoea, werd de afgelopen jaren meegedragen door
veteranen die in de jaren 60 in Nederlands Nieuw-Guinea vochten, maar dit jaar wilde het
Comité Nederlandse Veteranendag uit politieke overwegingen de vlag niet zien tijdens het
defilé. Daarop riepen de veteranen toeschouwers op de vlag mee te nemen.

'Ik liep naar de Parkstraat, waar meer mensen met de Morgenster stonden, maar werd
onderweg aangehouden door een agent die me vroeg wat ik kwam doen. Mijn vlag zat toen nog
in mijn rugzak. Hij vertelde me dat ik alleen niet op de Kneuterdijk mocht staan.'
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Op de Kneuterdijk namen koning Willem-Alexander en premier Mark Rutte 's middags het defilé
af. 'Ik was helemaal niet van plan om daar te gaan staan, maar omdat hij dat zo specifiek zei,
dacht ik: wat is dit voor een democratie? Ik ga daar expres wel staan.'

Besprongen

Op het moment dat de West-Papoea-veteranen langskwamen, stak Iskandar zijn vlag omhoog.
'Ik heb hem nog geen 5 seconden omhoog kunnen houden of ik werd vanachter besprongen.
Agenten in burger werkten me op de grond. Ik legde nog uit: ik ben hier omdat mijn vader heeft
meegevochten met de Nederlanders in West-Papoea. Wat doen jullie? Wat is dit voor een
democratie? Maar een van de agenten stopte gewoon de vlag in mijn mond!'
Iskandar wordt meegenomen naar politiebureau Overbosch. In het politiebusje vertelt een van
de agenten dat hij is aangehouden voor ordeverstoring. 'Maar ik heb helemaal niet staat
schreeuwen of zo, ik heb alleen de vlag omhoog gehouden.'

Celfie

Hij werd in een cel gestopt, maar niet gefouilleerd. In zijn zakken zaten zijn huissleutels,
portemonnee en zijn telefoon. 'Toen ben ik als een malle gaan facebooken en twitteren.'
Iskandar maakte zelfs een 'celfie', die hij naar vrienden stuurde. Zijn zus, die voor een
verjaardag in Den Haag was, zag dat hij in de cel zat en kwam verhaal halen op het bureau.
'Een van de agenten kwam me toen vertellen dat de officier in al haar wijsheid had besloten om
de standaardboete voor ordeverstoring te verlagen naar 100 euro en dat ik naar huis mocht.'
Iskandar kreeg een proces-verbaal mee waarop stond dat hij op een plek waar dat niet mocht
over een hek is geklommen.

'Dat klopt helemaal niet. Ik stond achter het hek en heb mijn vlag omhoog gehouden. Misschien
dat ik wel het hek vastgreep toen ik van achteren werd besprongen, maar ik ben er zeker niet
overheen geklommen. Omstanders hebben foto's gemaakt en je kan duidelijk zien dat ik
gewoon achter het hek ben.'

Steunbetuigingen
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Iskandars tweets en berichten gingen inmiddels razendsnel viraal en zijn telefoon stond
roodgloeiend. Hij kreeg een hoop steunbetuigingen, ook van veteranen, jong en oud. 'Op het
station werd ik aangesproken door een Afghanistan-veteraan die me vertelde dat hij niet heeft
meegelopen in het defilé vanwege het verbod op de Morgenster. We leven in een democratie
en vechten daar ook voor, vertelde hij me.'
De Zwollenaar had liever niet in de cel gezeten, maar is wel blij dat de kwestie West-Papoea nu
bij veel mensen bekend is geworden. Hij wil maandag aangifte gaan doen. 'Ik ben onterecht
opgepakt', zegt hij. De lichte verwondingen die hij heeft opgelopen, heeft hij laten vastleggen bij
de huisartsenpost.

De politie laat desgevraagd weten dat de 25-jarige man is opgepakt voor openbare
ordeverstoring, niet vanwege de Morgenster. 'Omdat hij op een plek waar dat niet mocht, over
een hek wilde klimmen', aldus een woordvoerster. De slordige fouillering wordt nog onderzocht.
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