
Socialisten .. 
ZIJn 
democraten 
De monarchie is etfopvolging. 
Een overblijfsel van vóór de 
Verlichting, toen de zoon van 
een horige ook horige was en de 
zoon van een graaf ook automa
tisch graaf werd. Een ondemo
cratisch systeem dat bovendien 
geen rekening houdt met 
iemands kwaliteiten. We heb
ben het hier niet over de eerste 
de beste ambtenaar maar over 
ons staatshoofd. Het staatshoofd 
vertegenwoordigt ons land in 
het buitenland en heeft in het 
binnenland een belangrijke 
symboli sche rol. Bovendien 
heeft de koningin een aanzien
lijke macht. Ze zit al ruim twin
tig jaar in de regering, wat op 
zich al een ongezonde situatie 
is. Ze ondertekent alle wetten, 
spreekt de premier iedere week, 
en kan zo een hoop informele 
invloed uitoefenen. De meeste 
invloed heeft de koningin bij de 
formatie. Ze benoemt de forma
teur. Omdat in ons land coalities 
noodzakelijk zijn, is de politieke 
kleur van de formateur in hoge 
mate bepalend voor de politieke 
samenstelling van een nieuw 
kabinet. De fractievoorzitters 
mogen adviseren maar de 
koningin bepaalt. In het verle
den heeft de koningin zo een 
cruciale invloed kunnen uit
oefenen op de richting van het 
formatieproces. De laatste keer 
was in 1994. Gewoon kiezen dat 
staatshoofd dus . De SP is toch 
ook voor een gekozen burge
meester? Waarom zouden we 
dan niet voor een gekozen bur
gemeester van ons lánd zijn? 
Het is ook goedkoper. We 
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lie met vorstelijke uitkeringen 
en belastingvrijstellingen . Een 
republiek geeft de familie van 
de president natuurlijk geen 
uitkeringen van een paar hon
derdduizend euro per jaar en ze 
mogen gewoon belasting beta
len. 
De wereld op z'n kop is de 
bewering dat de monarchiejuist 
democratisch is omdat de meer
derheid van de bevolking er 

achter staat. Als je die redene
ring volgt, is ook de afschaffing 
van de Tweede Kamer democra
tisch als een meerderheid van de 
bevolking daar maar achter 
staat. Bovendien is die steun 
nogal veranderlijk zoals de zaak 
Z. illustreerde. Nee, ons voet
balteam hoeft geen andere kleur 
te dragen en koninginnedagkan 
gewoon blijven. Republieken 
tenslotte, heb je er in goede en 

slechte varianten. De SP pleit 
niet voor een Frans of Ameri
kaans presidentieel stelsel. Bij 
Nederland past meer een sym
bolisch staatshoofd zoals ze dat 
ook in landen als Duitsland en 
Italië hebben . Leve de repu
bliek! 

Ewout lrrgang, oprichter 
van het Nieuw Republikeins 
Genootschap 

Een gekozen staatshoofd doet altijd aan politiek 
De monarchie is de meest socia
li stische staatsvorm. Zeker in 
Nederland, waar Willem IV bin
nenkort de troon zal bestijgen. 
Prins Pils zal een waardig opvol
ger zijn van koning Willem III, 
die in de tweede helft van de 
negentiende eeuw regeerde en 
door tijdgenoten 'Koning Goril
la' werd genoemd. Een goede 
vriend van Willem III verklapte 
destijds aan een minister: 'Gij 
weet hoe ik aan den Koning 
gehecht ben, maar ik zie toch, 
dat de persoonlijkheid of liever 
de onpersoonlijkbeid van 
Willem TH een ware ramp is 
voor ons Vaderland.' 
De koning had destijds een 
belangrijke politieke functie. 
Hij was hoofd van de regering, 
maar kon als erfopvolger niet 
door het parlement naar huis 
worden gestuurd. Dit gaf hem 
een sterke politieke positie. 
Daarnaast had de koning een 
belangrijke taak als symbool 
van het Nederlandse volk. Hij 
trad op als vertegenwoordiger 
van alle Nederlanders. Dit is 

ook in veel republieken heeft de 
rechtstreeks gekozen president 
zowel een politieke als een sym
bolische functie. In Frankrijk en 
de Verenigde Staten zien we dan 
ook dat Chirac en Bush nauwe
lijks door het parlement kunnen 
worden gecontroleerd. 

gekozen op een programma of 
een persoonlijkheid, en willen 
misschien herkozen worden. Bo
vendien kunnen gekozen staats
hoofden nooit boven de partijen 
staan. Hun uitspraken hebben 
altijd een politieke lading. 
Als het de SP menens is met het 
primaat van het parlement, dan 
moet de Tweede Kamer de 
minister-president kiezen en 
controleren. Naast deze politie
ke leider hebben we natuurlijk 

een symbolisch staatshoofd 
nodig. De beste manier om te 
voorkomen dat deze functie 
politiek wordt, is door het 
staatshoofd niet te kiezen. Het 
ondemocratische systeem van 
erfopvolging is een geschikt 
alternatief. De 'onpersoonlijk
beid ' van de komende koning 
Willem IV is een ramp voor 
aanhangers van een sterk 
koningschap, maar een zegen 
voor socialisten die kiezen 
voor een sterk parlement. 

onderhouden nu een hele fami- niet uniek voor een monarchie: 

De SP wil dat in Nederland niet 
personen, maar parlementen het 
voor het zeggen hebben. Elke 
politieke gezagdrager moet 
gekozen en gecontroleerd wor
den door de volksvertegenwoor
diging. De burgemeester door 
de gemeenteraad, de commis
saris door de Provinciale Staten 
en de minister-president door de 
Tweede Kamer. De laatste is 
politiek verantwoordelijk voor 
de regering. De symbolische 
taak ligt bij de koningin. Op 
deze manier wordt voorkomen 
dat een regeringsleider door een 
combinatie van politieke en 
symbolische functies onaantast
baar wordt. Nu kun je, zoals in 
Duitsland, een gekozen presi
dent alleen symbolische taken 
geven. Toch is kiezen altijd 
'politiek'. Mensen worden 

Ronald van Raak, oprichter en 
enig lid van de Rode Oranje
vereniging 
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