
Voor mij is het lidmaatschap van een politieke
partij te vergelijken met het lidmaatschap van een
ontwikkelingsorganisatie of een milieuclub. Het zou
mij bijzonder storen wanneer Greenpeace mij zou
vragen te kiezen: óf Greenpeace óf Milieudefensie.
Ik zou graag mijn steun aan beide clubs verlenen en
— als ik het zou kunnen — meedoen met zowel de
klimploegen  tegen de walvisvaart als die voor ver-
groening van de Nederlandse agrarische sector. 

Mensen die wel de moeite nemen politiek actief
te zijn moet je koesteren. Ik kan me voorstellen dat
je mensen in een gekozen ambt vraagt zich te ont-
houden van lidmaatschap van een andere partij,
maar het is voor mij geen halszaak. Ik heb respect
voor de ‘Partijtijgers’, mensen die zich vereenzelvi-
gen met de partij, daar moet je als partij zuinig op
zijn. Ik ben geen partijtijger, maar ik ben wél loyaal.
Mijn loyaliteit blijkt uit mijn actieve betrokkenheid
bij verschillende discussies. Laat me dan niet mijn
loyaliteit bewijzen door mij politieke monogamie
op te leggen. 
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Meten en weten
In de opvatting van de sociaal-democratie moet
ieder kind, ongeacht zijn of haar afkomst, de moge-
lijkheid hebben zijn of haar talenten te ontplooien.
De PvdA heeft zich ook altijd ingezet om dat ideaal
te verwezenlijken. De leerplicht, studiebeurzen, de
vorming van brede scholengemeenschappen, het
stond allemaal in dienst van het creëren van gelijke
kansen. Zelf heb ik het nooit zo opgehad met grote
scholengemeenschappen, maar er zat in ieder geval
een gedachte achter: op een school waar verschil-
lende vormen van onderwijs worden aangeboden
zou het voor kinderen gemakkelijker zijn om door te
stromen naar een hoger type onderwijs. Bovendien

Mag ik me even voorstellen? Sjoera Dikkers, dub-
bellid. Ik ben lid van de Partij van de Arbeid én van
GroenLinks. De PvdA voerde dit voorjaar discussie
over de rechtmatigheid van deze status tijdens ver-
schillende partijbijeenkomsten. Terwijl onze voor-
man Wouter Bos filosofeert over een minder par-
tijen stelsel, bestendigt de PvdA de Sociaal Demo-
cratische zuil door zich te weer te stellen tegen het
dubbellidmaatschap.  

Ik was erg benieuwd wat andere politieke par-
tijen van een dubbellidmaatschap vonden. sp-er
kan ik als PvdA-lid niet worden, maar voor de rest
kan ik in mijn eentje een mooie regenboogcoalitie
vormen. Een rondje langs een paar partijen geeft
steeds hetzelfde beeld: dubbellid? geen probleem
(GroenLinks, vvd, cda) mits er geen publieke
functie wordt vervuld. Het cda heeft in dat geval
een leuk alternatief voor het lidmaatschap: dona-
teur worden. De vvd wilde mij zelfs graag als lid
verwelkomen. Maar ook al vervul je een gekozen
functie, dan nog heeft geen van de partijen proto-
col voor het royeren van leden. De sp heeft nog
ouderwets statuten die meegezonden worden als je
lid wordt. In die statuten staat dat een lidmaat-
schap van de sp niet verenigbaar is met het lid-
maatschap van een andere politieke partij. Dat dis-
kwalificeert de sp meteen als open partij, lijkt me.
Laat de PvdA dat voorbeeld zeker niet volgen. 

Ik ben lid van twee partijen omdat ik me tot
beide partijen aangetrokken voel. En zover ligt het
gedachtegoed van die twee nu ook weer niet uit el-
kaar. Ik ben lid van GroenLinks vanwege de felle
oppositie en de goede linkse alternatieven. Ik ben
lid van de PvdA vanwege het lef regeringsverant-
woordelijkheid te dragen, vanwege de lange ge-
schiedenis van Internationale Solidariteit, vanwege
mensen als Jan Pronk en Bert Koenders. Ik hoor bij
links, daar voel ik me thuis, in welk clubverband
dat plaats vindt is voor mij minder van belang.     
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