
Heel jammer wat er nu gebeurt in 
het Parlement met de Partij voor 

de Dieren. Natuurlijk is het zo dat wij 
in een democratie leven en dat ieder-
een mag doen en laten wat hij of zij 
zelf wil. Maar als ik Kamerlid was, zou 
ik gewoon mijn eed afleggen aan de 
koning. Al kan ik wel respect opbren-

gen voor de twee SP’ers. Zij leg-
gen de eed ook niet af en blijven 
– heel consequent – weg op het 
feestje in de Nieuwe Kerk. Uitein-
delijk maakt het natuurlijk allemaal 
toch niets uit, want ik weet zeker 
dat Willem-Alexander en Máxima 
het heel goed zullen gaan doen.’

Klaarblijkelijk is het de Partij 
voor de Dieren te doen  

om extra publiciteit, want als je  
als partij deel uitmaakt van ons 
stelsel waarin de constitutionele 
monarchie een belangrijk onder-
deel is, is het natuurlijk raar als  
je geen eed wenst af te leggen. 
Maak dan geen onderdeel uit van 
ons regeersysteem! Dit staat na-
tuurlijk los van de vraag of  
ons koningshuis zich zou moeten 

bemoeien met politiek... Je kunt  
je óók afvragen in hoeverre  
Willem-Alexander (zoon van de 
Duitse Claus von Amsberg) en 
Máxima (een Argentijnse) recht 
hebben zich koning en koningin 
van ons Nederland te noemen. 
Laat het duidelijk zijn dat 
ik verder grote sympathie  
heb voor de denkbeelden  
van de Partij voor  
de Dieren!’

Als parlementsleden  
op 30 april hun trouw  
zweren aan koning 
Willem-Alexander,  
zwijgen de volks- 
vertegenwoordigers  
van de Partij voor de 
Dieren. Twee Kamer- 
leden van de SP blijven 
demonstratief weg.  
Is dat vreemd of  
juist principieel?  
Door KAREL HILLE  
Foto’s EDWIN SMULDERS

Eerlijk gezegd volg ik dat hele politieke 
gedoe de laatste jaren niet meer zo. Maar 

toen ik het nieuws hoorde over de Kamer- 
leden die geen eed willen afleggen, dacht ik: 
wat een onzin nu weer! Ik mag toch hopen 
dat je als Kamerlid wel iets anders aan je 
hoofd hebt om je druk over te maken!  
Als je parlementariër bent, moet je het spel  
gewoon meespelen en zeker de traditie, 
zolang we tenminste nog een koningshuis 
hebben, in ere houden!’

‘RaaR’
Ine Veen: 

Als ik het eerlijk zeggen mag: 
Marianne Thieme en Esther 

Ouwehand moeten gewoon weg-
blijven bij de inhuldiging. Als je 
tegen de monarchie bent is dat 
heel prima, maar dan heb je in de 
Nieuwe Kerk ook niets te zoeken. 
Daar moet je gewoon consequent 
in zijn. Ik ben zelf ook niet echt 
voor de Oranjes, want dit konings-

huis is natuurlijk niet bepaald  
democratisch tot stand gekomen. 
Die hele folklore vind ik geweldig 
hoor, maar wat mij betreft zijn 
Willem-Alexander en Máxima  
onze laatste koning en koningin.

‘TRadITIe’
astrid engels: 

‘LaaTsTe’
Willibrord Frequin: 

Een Kamerlid behoort te  
weten dat hij of zij een eed 

aan de koning moet afleggen. 
Daar hebben zij zich ooit aan 
geconformeerd. Het getuigt 
van een enorme kortzichtigheid 
dat bepaalde parlementariërs 
zich nu niet wensen te houden 
aan de afspraak die ze ooit 
gemaakt hebben. Ongelooflijk 
dom en kortzichtig gewoon! 
Je mag van Kamerleden  

verwachten dat ze er enige principes op nahouden,  
maar dat begin ik me nu heel sterk af te vragen…’

MóeTen KaMeRLeden de  
KonIng TRouW  beLoVen? 

Ze moeten er niet zo strak naar 
kijken. Al zou ik het afleggen 

van de eed in de Nieuwe Kerk 
tijdens de inhuldiging niet meer zo 
genoemd hebben. Want het hele 
gebeuren is niet meer dan een 
ceremoniële bijeenkomst. Daarom 
zou ik er als parlementariër niet  
zo moeilijk over doen. Het hoort  
er gewoon bij en heeft volgens  
mij verder niet veel om het  
lijf. Ik zie niet in waarom je  
in dit verband je zo moet  
vasthouden aan je principes.’

‘CeReMonIeeL’
Vivian boelen: 
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‘ConsequenT’ 
Ronnie Tober: 

Jacques d’ancona: 

‘KoRTzIChTIg’

Ik begrijp van mevrouw Thieme van 
de Partij voor de Dieren dat zij graag 

even voor de camera’s wil laten zien 
dat ze er nog is. Maar als je op deze 
manier laat blijken dat je niet wilt  
meedoen en dat je de koning niet wilt 
erkennen, vind ik dat heel kinderachtig. 

Dit hoort nu eenmaal allemaal bij de 
Nederlandse folklore. Het argument 
van mevrouw Thieme dat ze de eed  
al eerder heeft afgelegd, slaat  
werkelijk nergens op. Mevrouw  
Thieme is er onmiskenbaar alleen voor 
de dieren en niet voor de koning.’ n 

‘KIndeRaChTIg’
Jan van den bosch: 


