Dinsdag 21 februari 2012

Monarchie of republiek?
Overwegingen bij een passende staatsvorm anno 2012.

Maria van Herk, bestuurslid Nieuw Republikeins Genootschap

20.00 - 22.15 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
LIFF Grandcafé, Brink 14, Assen
Entree 6 euro; jongeren 4 euro.
Informatie en aanmelding: deverdieping@home.nl
Informatie: Karina de Haan (06 1053 1771) of Ine Sandor (06 3611 6203).

De Verdieping is een initiatief voor denken en debatteren over actuele onderwerpen. Kritisch, met open
vizier. Zonder vooringenomenheden en knellende denkkaders. Jaarlijks organiseren we zeven
bijeenkomsten, van september - november en januari - mei. In de vorm van kleine discussiegroepen.
Met een prikkelende inleiding of documentaire vooraf, die deelnemers verleidt om mee te doen.

In 1815 is de monarchie ons min of meer door Engeland, Frankrijk en Pruisen opgedrongen. Thorbecke moderniseerde haar, waardoor de koning geen absoluut monarch meer was. In die tijd werd Europa geregeerd door vorstenhuizen. In enkele landen is dit nog steeds het geval, waaronder Nederland. Kritiek op de monarchie is van alle
tijden. Soms komt dit door incidenten (Lockheed, Zorreguieta), soms is er sprake van een fundamenteler debat.
In ons land woedt een veenbrand over de vraag welke rol onze koning(in) moet hebben: een puur ceremoniële of
deel uitmakend van de regering. Dieper ligt de vraag: wat heeft onze voorkeur: de monarchie of de republiek?
Op 21 februari steekt Maria van Herk een betoog af ten gunste van de republiek. ‘Niet iedereen is gewend om
kritisch na te denken over de huidige regeringsvorm en de monarchie wordt als volkomen logisch en passend bij
Nederland gezien. Maar voor wie bereid is om deze regeringsvorm niet als vanzelfsprekend te zien zijn er talloze
argumenten om te kiezen voor een republiek. Zo is een gekozen staatshoofd democratisch, gelijkwaardig aan de
rest van het volk, zelf verantwoordelijk voor zijn daden en transparant. Kortom, een gekozen staatshoofd is te
verkiezen boven een vorst!’

Maria van Herk is werkzaam als biologisch analist bij een ecologisch adviesbureau in Haren. Ze is bestuurslid van
het Nieuw Republikeins Genootschap sinds 2010. Informatie: www.republikeinen.nl

