
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 2017 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 2017 opnieuw een prioriteit 
(zie het financieel jaarverslag 2017).  Wij waren dan ook verheugd toen we van het bestuur 
van het Republikeins Genootschap (een in mei 2017 tot stand gekomen fusie van het in 1996 
opgerichte Republikeins Genootschap en het Nieuw Republikeins Genootschap) vernamen 
dat zij de ledenvergadering wilden voorstellen om een collectief abonnement op het 
tijdschrift De Republikein te nemen. Het bestuur van het Republikeins Genootschap koppelde 
dit aan de wens om de uitgave van het blad over te nemen van Virtùmedia. Wij juichten dit 
plan toe, maar waarschuwden dat De Republikein in geen geval een ledenblad van het 
Republikeins Genootschap zou kunnen worden en dat wijzingen in het bestaande 
redactiestatuut onbespreekbaar zouden zijn. Een en ander zou met ingang van 1 januari 2018 
zijn beslag moeten krijgen. Op ons verzoek zouden we na een proeftijd van een jaar besluiten 
om deze constructie al dan niet voor een langere periode te handhaven. Helaas vond dit plan 
uiteindelijk geen doorgang. Het bestuur van het RG meende dat De Republikein in zijn huidige 
vorm het gemiddelde RG-lid niet zou aanspreken. Een restyling van het blad zou daarom 
noodzakelijk zijn. Bestuur en redactie van De Republikein stonden en staan daar niet 
afwijzend tegenover, maar onderstreepten dat het blad zijn eigen identiteit diende te 
behouden. Uiteindelijk kwam het bestuur van het RG en het bestuur van De Republikein 
eensgezind tot de conclusie dat het niet mogelijk is om met behoud van het eigen karakter 
van De Republikein tot een tijdschrift te komen dat het RG zich voor zijn leden wenst. 

Met financiële steun van het Republikeins Genootschap zijn de redactieleden van De 
Republikein gestart met een onderzoek naar de werkelijke kosten van de Nederlandse 
monarchie. De in Alliance of European Republican Movements (AERM) verenigde 
republikeinse bewegingen doen soortgelijke onderzoeken naar de kosten van de monarchie in 
hun eigen landen. Het Republikeins Genootschap zal het rapport op 24 april 2018 tijdens een 
persconferentie in de Haagse sociëteit Nieuwspoort presenteren.  

Wij zijn in 2017 begonnen met de uitwerking van de plannen om in 2018 een conferentie c.q. 
manifestatie te houden met als thema de worsteling van de sociaaldemocratie met de 
monarchistische staatsvorm. In 2018 is het honderd jaar gelden dat de sociaaldemocratische 
voorman Pieter Jelles Troelstra opriep tot revolutie met de woorden: "grijpt de macht, die u in 
de schoot geworpen wordt en doet wat gij moet en kunt doen”. De monarchie zou worden 
afgeschaft en het gezag zou in handen komen van “een opperste raad van arbeiders en 



soldaten voor het hele land”. De Republikein zal een themanummer wijden aan deze 
conferentie. 
 
Interne organisatie  

Naar het zich laat aanzien zal Tamara Buruma in het eerste kwartaal van 2018 geen deel meer 
uit maken van het bestuur van de stichting. Haar werkzaamheden als strafrechtadvocaat en 
haar recente moederschap dwingen haar tot dit besluit. Wij zullen een vervanger voor haar 
zoeken. 

De redactie stond evenals in 2016 onder leiding van René Zwaap en bestond verder uit Gijs 
Korevaar, Thom de Lagh en Maurits van den Toorn. Hans van der Lugt heeft de redactie door 
drukke werkzaamheden elders moeten verlaten. 

In december Op 22 december heeft het bestuur voor de redacteuren en de talrijke vrijwillige 
medewerkers aan De Republikein een borrel georganiseerd in de Amsterdamse sociëteit Arti 
et Amicitiae. 

Via onze website kunnen bezoekers tegen betaling afzonderlijke artikelen uit De Republikein 
downloaden. Tevens zijn artikelen uit De Republikein tegen betaling via Blendle te 
downloaden. 
 

Externe contacten  

Het bestuur onderhoudt, net als in 2016, contacten met Spui 25, het academisch-cultureel 
centrum van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast voren wij regelmatig overleg met het 
Republikeins Genootschap en met zusterorganisaties verenigd in de eerdergenoemde AERM. 
Tevens onderhouden wij sinds 2017 banden met De Coöperatie, een bedrijf waarvan het 
eigendom in handen is van de leden-journalisten. Oprichters ervan zijn Teun Gautier, eerder 
uitgever van De Groene Amsterdammer, Jan-Jaap Heij (Reporters Online), Klaske Tameling 
(journalistiek wetenschapper), Gyurka Jansen (online ondernemer) en Jaap Stronks (bureau 
Bolster). 
 
Bart Gruson, voorzitter 
 

  

 


