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Door Hugo Gietelink 

Beste partijgenoten, 

Welke conclusie trekken we uit het ALV debacle van zaterdag 27 augustus j.l.? Mijn gedachten 
daarbij zijn ondermeer de volgende.  

Om een vereniging te zijn dienen we in de geest van een vereniging te handelen. Het 
censureren van oppositionele opvattingen via schorsing, dan wel het besluit om de politie te 
vragen aanwezige “geschorsten” te verwijderen, is daarmee fundamenteel in strijd. Ook als dat 
in naam van de strijd tegen laster en smaad, ten behoud van onze mooie kernwaarden of met 
trouw aan de erecode wordt verantwoord. Schorsen is letterlijk het tegenovergestelde van 
verenigen, met  als resultaat dat we nu binnen de partij nog meer tegenover elkaar zijn komen 
te staan. Het vertrouwen van aanwezigen is door het gebeurde beschadigd, met het onnodige 
maar pijnlijke gevolg dat opnieuw leden ons de rug hebben toegekeerd en hun lidmaatschap 
hebben opgezegd. Dit kan niet zo doorgaan.  

Om iets van het gehavende vertrouwen te herstellen is m.i. de eerst logische stap om elkaar als 
gelijken te erkennen door het schorsingsbesluit volledig en onvoorwaardelijk ongedaan te 
maken. Dit geldt zowel ten aanzien van de schorsing op het bestuurlijk niveau van Monica van 
Koppenhagen, alsook ten aanzien van. “de schorsingen” als algemeen lid van HartVoorVrijheid 
voor Monica van Koppenhagen, Simcha de Haan, Serge Lutgens, Vincent Adolfse, Robbert 
Sedee, Michiel en Reinout Koperdraad en aansluitend voor Michiel daarbij ook het royement. 
Alleen op basis van wederzijdse acceptatie als volwaardig lid van hart voor vrijheid kunnen 
zwaar beschadigde verhoudingen normaliseren en kan een vervolg kansrijk zijn. Niemand van 
ons hoeft te worden buitengesloten. Als gelijkwaardigen binnen hart voor vrijheid is het 
uitgangspunt voor ons allen hetzelfde, zonder miskenning van de kritiek die vrij geuit kan 
worden. De vrijheid om de mening te uiten is een zeer belangrijk uitgangspunt welke niet uit 
angst om de goede naam te verliezen mag worden geofferd.   

De legitimiteit van het huidige bestuur is door het gebeuren vorige week zaterdag nog meer 
onder druk komen staan. Nieuw uit te schrijven bestuursverkiezingen of anderszins initiatieven 
die een volwaardig lidmaatschap ondersteunen is de voor de hand liggende democratische weg. 
Het bestuur zou zich terughoudend en faciliterend op kunnen opstellen vanuit de gedachte dat 
de leden middels de ALV op hoofdlijnen de beslissende stem binnen de vereniging zijn. Want 
dat maakt een vereniging ook zo bijzonder aantrekkelijk en principieel verschillend van de meer 
traditionele top down gedisciplineerde organisatievormen. Het past hart voor vrijheid om deze 
meer autoritaire bestuursvorm te verlaten en het vrijheidsminnende hart te leven door in de 
wederzijdse aantrekkingskracht de erkenning als gelijkwaardigen te omarmen. Het ongedaan 
maken van de schorsingen (en royement) zou daarin een welkome stap voorwaarts zijn, waarbij 
ook zonder schorsen kritiek kan worden uitgesproken en bediscussieerd. Ontoelaatbaar gedrag 
van leden kan dan ook op de ALV worden besproken, maar dan wel met hoor en wederhoor en 
niet op voorhand het debat stukmakend door leden met kritiek te schorsen!  

De vraag die nu op tafel ligt raakt ons uitgangspunt. Zijn wij de partij van de liefde, vrijheid 
verbinding of zijn wij dat niet? 
Mvg. Hugo
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