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Jaarverslag 2016 stichting De Republikein 

 
Ten geleide 
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. Het bestuur van de stichting heeft in 2016 geen 
wijzigingen ondergaan en bestaat derhalve uit Bart Gruson (voorzitter), Jack Jan Wirken 
(secretaris), Paul van der Heijden (penningmeester), Tamara Buruma (lid) en Jan Herman 
Reestman (lid). 
 
Activiteiten 
Het vergroten van de financiële armslag van de stichting was in 2016 opnieuw een prioriteit. 
Het bestuur heeft in het eerste nummer van De Republikein van 2016 een verzoek gedaan 
aan de abonnees om het blad financieel te steunen. Aan deze oproep hebben velen gehoor 
gegeven (zie het financieel jaarverslag 2016). 
In december 2015 heeft het bestuur een subsidieverzoek gedaan aan de stichting 
Democratie en Media (SDM), een verzoek dat beoogde om middels een versterking van de 
digitale aanwezigheid van het tijdschrift het aantal abonnees te verhogen. Dit verzoek werd 
op 14 maart 2016 door SDM afgewezen. 
Het bestuur heeft in de persoon van het bestuurslid Jan Herman Reestman en in 
samenwerking met de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam op 21 
april 2016 een goedbezochte bijeenkomst georganiseerd in het academisch-cultureel 
centrum van de Universiteit van Amsterdam (Spui 25) onder de titel “Is de ene burger ook de 
andere? Over Europees en nationaal burgerschap.” Sprekers waren Mathieu Segers, als 
hoofddocent verbonden aan de Universiteit Utrecht en gespecialiseerd in verleden en heden 
van de EU en Jeremy Bierbach, advocaat en in zijn praktijk dagelijks bezig met EU-
burgerschapskwesties. Moderator was Hans Ulrich Jessurun d’Oliveira. 
Op 29 april, twee dagen na Koningsdag, heeft de stichting, op verzoek van 
kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae in Amsterdam in de sociëteit van deze vereniging ten 
overstaan van een gemêleerd publiek drie sprekers gepresenteerd onder de titel: “Oranje 
Franje Beu”. Hans Ulrich Jessurun d’Oliveira sprak over de dubbele nationaliteit van een 
prominent lid van het Huis van Oranje, René Zwaap sprak over de groeiende behoefte aan 
een Oranje-referendum en Hans Maessen sprak over de activiteiten van het Nieuw 
Republikeins Genootschap. 
Met financiële steun van het Nieuw Republikeins Genootschap zijn de redactieleden van De 
Republikein in het najaar van 2016 gestart met een onderzoek naar de werkelijke kosten van 
de Nederlandse monarchie. De in de AERM (Alliance of European Republican Movements) 
verenigde republikeinse bewegingen doen soortgelijke onderzoeken naar de kosten van de 
monarchie in hun eigen landen. Rond Koningsdag 2017 presenteert de AERM in 
samenwerking met stichting De Republikein de Nederlandse onderzoeksresultaten, alsmede 
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die van België, Denemarken, Engeland, Noorwegen, Spanje en Zweden, tijdens een 
openbare bijeenkomst op een nader te bepalen plek in Nederland. 
In december heeft de stichting 100 exemplaren van De Republikein ontvangen om die ter 
losse verkoop aan te beiden aan een twintigtal boekhandels in Amsterdam. De resultaten 
van deze actie worden in 2017 verwacht.  
 
Interne organisatie 
De redactie, onder leiding van René Zwaap, hoofdredacteur, is in 2016 uitgebreid met een 
viertal ervaren journalisten, te weten Gijs Korevaar, Thom de Lagh, Maurits van den Toorn 
en Hans van der Lugt. De laatste zal in 2017 zijn werkzaamheden voor De Republikein 
moeten neerleggen wegens drukke werkzaamheden elders. Op 23 maart heeft het bestuur 
in aanwezigheid van de hoofdredacteur een kennismakingsbijeenkomst belegd met de 
nieuwe redactieleden. 
De website is gemoderniseerd. Bezoekers kunnen tegen betaling afzonderlijke artikelen 
downloaden. Tevens zijn artikelen uit De Republikein tegen betaling via Blendle te 
downloaden. 
De relatie tussen de stichting en de uitgever zal in de tweede helft van 2017 door bestuur en 
uitgever worden geëvalueerd. 
De stichting heeft in december 2016 bij de belastingdienst een aanvraag ingediend ter 
verkrijging van de ANBI-status. 
De stichting zal in het eerste kwartaal van 2017 het beleidsplan 2017-2021 op de website 
van De Republikein publiceren. 

 
Externe contacten 
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 ook in 2016 de verschijning van het kwartaaltijdschrift 
financieel ondersteunde (zie de jaarcijfers 2016) en met zusterorganisaties verenigd in de 
eerdergenoemde AERM. 
 


