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Eigen volk eerst 
 
Een referendum willen we niet – te populistisch. Maar 
een paar uur later zetten dezelfde GroenLinks-gelederen 
zich aan de verkiezing van de kandidatenlijst voor de 
Tweede Kamer volgens een procedure waarbij 
vergeleken een referendum een democratisch kunststukje 
is. Het gedoe met blokken kandidaten is verworden tot 
mensonterende loterij, die vooral in het voordeel werkt 
van de zittende GroenLinks-klasse. Eigen volk eerst - 
kijk de lijst er maar op na. 
 En dat voor een partij die zich voor laat staan op 
haar openheid en vernieuwingsdrang. Topkandidaten van 
buiten, die in zeker opzicht hun maatschappelijke positie op het spel zetten door zich 
nadrukkelijk te kandideren, worden losgelaten in een slangenkuil, waar ze  - omdat ze niet 
over een wijdverspreid partijnetwerk beschikken  – kansloos zijn tegen de driftig bloggende 
en mailende partijtijgers. 
 Op deze manier moeten we er niet verbaasd zijn als steeds minder mensen deze sprong 
zullen wagen. Nog een wonder dat Liesbeth van Tongeren (nota bene als eerste serieuze  
milieukandidaat) op zes is gekozen. Je moet er niet aan denken dat Femke Halsema nu de 
overtocht had willen maken van het WBS naar de Kamer, goede kans dat ze zichzelf ergens 
op een onverkiesbare plaats had teruggevonden. Hoe zou trouwens CNV-topman Bert van 
Boggelen zich hebben gevoeld nadat hij kansloos naar de veertiende plaats werd 
gedregadeerd? 
 Doorgaan met dit systeem betekent dat we meer vertrouwen hebben in honderden 
congresgangers die in twintig seconden een niet-voorziene keuze moeten maken dan in een  
kandidatencommissie die daar uitvoerig over heeft kunnen nadenken. Wie het referendum niet 
vindt deugen, moet ook de hand in eigen boezem durven steken. Wij moeten terug naar een 
keurig voorgesorteerde lijst, gemaakt door deskundige mensen die daar weken tijd in hebben 
geïnvesteerd en waarin binnen- en buitenstaanders gewoon in een heldere  volgorde worden 
gepresenteerd. Daar is niks mis mee. Laten we een volgend congres aangrijpen om een einde 
te maken aan deze dwaze politieke tombola. Ik zoek honderd weldenkende leden die zo’n 
voorstel steunen. Mail naar: jos@josvdlans.nl.  
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