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Jaarverslag 2015 stichting De Republikein 

 
Voorwoord 
Stichting De Republikein, opgericht op 3 december 2004, is een stichting zonder 
winstoogmerk verantwoordelijk voor de uitgave van het kwartaalschrift De Republikein. De 
stichting werkt samen met organisaties die de burger actief willen betrekken bij de 
vormgeving van de Nederlandse staatsinrichting, in het bijzonder met het Nieuw 
Republikeins Genootschap. In de missie van het tijdschrift neemt de kritische benadering van 
de monarchie als instituut een belangrijke plaats in, maar ook vele andere kwesties rond 
democratie en burgerschap vinden een plek. In de mission statement heeft de stichting het 
aldus geformuleerd: “De moderne democratische rechtsstaat staat of valt met de burgers 
die hem legitimeren, inrichten en onderhouden. De Republikein (i.e. het kwartaalschrift) 
brengt burgers en experts bij elkaar en helpt zo jong en oud om hun democratische rol te 
spelen.” 
 
Activiteiten 

 Het geringe aantal betalende abonnee, 433 in 2015, blijft een punt van zorg. 
Gediscussieerd werd over een naamsverandering van het blad, om de bredere 
grondslag van ons tijdschrift te benadrukken, maar uiteindelijk is gekozen voor 
handhaving van de bestaande naam. Tevens kwamen initiatieven ter sprake die deels 
zijn uitgevoerd, zoals een leestafelactie en een oproep aan de abonnees en de 
ondertekenaars van het manifest van het Republikeins Genootschap om onder hun 
familie, vrienden en kennissen  abonnees te werven.  

 Het vergroten van de financiële armslag van de stichting was in 2015 eveneens een 
prioriteit. Het bestuur heeft een bedelbrief verstuurd naar de abonnees en naar (een 
aantal van) de ondertekenaars van manifest van het Republikeins Genootschap (voor 
het resultaat zie het financieel jaarverslag). Er zijn pogingen ondernomen om 
subsidie aan te vragen bij Ammodo, maar onze doelstellingen zouden niet passen 
binnen het  huidige beleid van Ammodo. Hetzelfde gold voor het VSB-fonds. 
Uiteindelijk is in december 2015 een subsidieverzoek verstuurd naar de stichting 
Democratie en Media, een verzoek dat beoogt om middels een versterking van de 
digitale aanwezigheid van het tijdschrift het aantal abonnees aanzienlijk te verhogen. 

 Het bestuur heeft op bijeenkomst 16 juni 2015 een succesvolle bijeenkomst 
georganiseerd in het cultureel centrum van de Universiteit van Amsterdam, Spui 25, 
onder de titel ‘Rex non potest pecare; the king can do no wrong’. Sprekers waren de 
cultureel-antropologe dr. Irene Stengs (Meertens Instituut) en de classicus dr. David 
Rijser (faculteit der Geesteswetenschappen, UvA). De presentaties en het debat 
werden muzikaal omlijst door docenten van het Rotterdams Conservatorium. 

 
Externe contacten 

 Een bestuurslid van de stichting heeft meegewerkt aan de jaarlijkse bijeenkomst van 
de Association of European Republican Movements (AERM) op 24/25/26 april 2015 
in De Balie in Amsterdam. Het programma bestond uit workshops met als thema’s 
troonswisselingen (wat zijn de lessen die getrokken kunnen worden uit de ervaringen 
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in Nederland, België en Spanje ) en beeldvorming rond de monarchie en een brede 
publieksbijeenkomst op zaterdag 25.  

 Naast het reeds genoemde Spui 25, een contact dat ook het komende jaar zal 
worden onderhouden, voert de stichting regelmatig overleg met het Nieuw 
Republikeins Genootschap, een organisatie die de verschijning van het 
kwartaaltijdschrift financieel ondersteunt (zie het financieel jaarverslag). 

 
Interne organisatie 

 In 2015 heeft de stichting gekozen voor een nieuwe huisbankier, Triodos Bank. 

 Het bestuur van de stichting heeft in 2015 een aantal wijzigingen ondergaan. De 
voorzitter, Hans Ulrich Jessurun d’Oliveira, heeft in december 2015 zijn functie 
neergelegd. Het voorzitterschap is overgenomen door de penningmeester, Bart 
Gruson, en het penningmeesterschap is vanaf dat ogenblik in handen van Paul van 
der Heijden, voordien gewoon bestuurslid. Toegevoegd aan het bestuur werd 
Tamara Buruma. 

 Rik Smits, de hoofdredacteur van De Republikein, weigerde in december 2015 zijn 
medewerking te verlenen aan het laatste nummer van 2015 wanneer niet op zijn 
eisen rond koers en financiering van het blad werden voldaan. Het bestuur zag zich 
om de continuïteit van het tijdschrift te garanderen genoodzaakt om de 
hoofdredacteur met onmiddellijke ingang te ontslaan. Rik Smits was eveneens lid van 
het bestuur en is als zodanig door het bestuur geschorst. Het bestuur heeft besloten 
om de functie van (hoofd)redacteur en de functie van bestuurslid in de toekomst 
strikt van elkaar te scheiden. 

 De stichting is na het conflict met Rik Smits naarstig op zoek gegaan naar een nieuwe 
hoofdredacteur. Na een oriënterend bezoek van Henk Steenhuis (ex-Haagse Post) en 
Daan Dijksman (ex-Haagse Post) aan de uitgever om te onderzoeken hoe het 
tijdschrift zonder Rik Smits verder zou kunnen, is , is René Zwaap (ex-SDU, ex-Groene 
Amsterdammer) bereid gevonden om het hoofdredacteurschap op zich te nemen. 
Het decembernummer is, enigszins verlaat, onder de hoede van de nieuwe 
hoofdredacteur bij de abonnees bezorgd.  

 
 
Voornemens voor 2016 

 samenstellen nieuwe redactie; 

 uitbreiding leestafelactie; 

 overleg met het NRG om elkaar wederzijds te versterken; 

 aanpassing website zodanig dat afzonderlijke artikelen tegen betaling kunnen 
worden gedownload; 

 aanvraag ANBI-status; 

 overleg met de Belgische zusterorganisatie van het NRG om te zien hoe we abonnees 
in Vlaanderen kunnen werven. 

 


